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Twarze depresji.
Nie oceniaj .
Anna
Morawska-Borowiec

5165 ludzkich dramatów. Tyle Polek i Polaków odebrało sobie życie

redaktor naczelna

popełniło ponad 750 kobiet i prawie 4400 mężczyzn, spośród których

w 2020 roku – wynika z najnowszych policyjnych statystyk. Samobójstwo
ponad połowa mieszkała na wsi, a ponad 1200 w miejscowościach do
50 tysięcy mieszkańców. Za wieloma z tych dramatów kryła się nieleczona
depresja. To pokazuje, jak dużo mamy jeszcze do zrobienia.
W Polsce wciąż więcej osób odbiera sobie życie niż ginie w wypadkach
samochodowych. Warto jednak podkreślić, że od pięciu lat liczba
samobójstw w naszym kraju spada. Choć w przypadku dorosłych nie
sprawdziły się przewidywania, że w czasie wycieńczającej psychicznie
pandemii takich dramatów będzie więcej, to niestety, w przypadku dzieci
i młodzieży, zrealizował się czarny scenariusz. W grupie wiekowej do
18 roku życia aż 107 osób popełniło samobójstwo. To oznacza wzrost
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aż o 10% w porównaniu do 2019 roku. Zdalna szkoła, brak realnych
kontaktów z rówieśnikami, trudności w nauce, problemy w domu związane
choćby ze zdalną pracą rodziców otwierają długą listę wyzwań, przed
którymi stanęło młode pokolenie i opiekujący się nimi dorośli. Pierwsze
badania pokazują, że odnotowaliśmy aż dwukrotny wzrost zachorowań
na depresję! Niewątpliwie pomoc psychiatryczno-psychologiczna dla
dzieci i młodzieży wciąż pozostawia wiele do życzenia, choć pierwszy
krok zrobiono – reforma psychiatrii dziecięcej ruszyła.
Fundacja „Twarze depresji” razem z partnerami zainaugurowała już
12. edycję kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”.
Od lat powtarzamy, że połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest
najskuteczniejszą formą walki z tą śmiertelnie niebezpieczną chorobą.
Przypominamy o tym również w najnowszym magazynie.
W tym wydaniu polecamy wywiady z ambasadorami naszej kampanii:
Krzysztofem Cugowskim i Małgorzatą Serafin, a także ze specjalistami:
m.in. z drem Markiem Balickim - o Centrach Zdrowia Psychicznego oraz
z położną Katarzyną Grzybowską - o depresji poporodowej.
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NIE OCENIAJ
... DOŁĄCZ!

TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.
Wiem, jaka jest opinia na temat leczenia problemów psychicznych w naszym kraju. To są stereotypy, które należy likwidować.
Depresja jest taką samą chorobą jak każda inna – tylko jest związana z głową, a nie na przykład z sercem, czy płucami.
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Plawgo

FOT. ADAM NURKIEWICZ

TWARZE DEPRESJI

AMBASADOR KAMPANII

TWARZE DEPRESJI.
NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.
Pandemia zastała mnie w czasie, gdy wydawało mi się, że już wszystko jest ze mną w porządku
i zaczynam wychodzić z depresji. Kiedy zaczynałem dostrzegać wiele pozytywów wokół siebie.
Kiedy znów zacząłem odczuwać przyjemność i kiedy nawet cieszyłem się z przebywania sam ze sobą. Wiedziałem,
co może oznaczać dla mnie lockdown, izolacja i brak kontaktów społecznych, dlatego od razu wróciłem do leczenia
farmakologicznego, które zakończyłem dwa miesiące przed pandemią, po ponad roku terapii. Po prostu wiedziałem,
że muszę wrócić do leczenia, kiedy tylko odczułem spadki nastroju i niepokojące objawy.
Dziś już wiem, że nie ma na co czekać i dawać depresji się rozwinąć. Trzeba od razu reagować. Dzięki temu,
że byłem przygotowany w czasie pandemii, udało mi się przez to wszystko przejść - może nie suchą stopą, ale nie utonąć.
Modnie jest być zwycięzcą. Każdy chciałby być zwycięzcą, ale depresja jest chyba najbardziej demokratyczną chorobą. Nie wybiera poszczególnych grup społecznych, tylko może dotknąć każdego z nas.
Nie ma co się chować. Trzeba mówić głośno o depresji i uczulać najbliższe otoczenie na objawy tej choroby,
by nie czekać, nie liczyć na to, że depresja sama przejdzie. Trzeba działać, zachęcać do leczenia, wizyty
u psychiatry i psychoterapeuty.



źródło: Polskie Radio dla Ciebie, 25.02.2021 r.

Polecamy wywiad z Markiem Plawgo, który ukazał się na łamach magazynu „Twarze depresji”. Jest dostępny na naszej
stronie: https://twarzedepresji.pl/dwumiesiecznik/4-koncza-sie-zawody-gasnie-swiatlo-i-sportowiec-zostaje-sam/
02/2021
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Leki antydepresyjne i terapia
– najważniejsze w walce
z depresją
W CZASIE PANDEMII SPADŁA LICZBA RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ LEKARZY
WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI. JEST TYLKO JEDEN WJĄTEK. WZROST O 3% ODNOTOWALI
LEKARZE PSYCHIATRZY - POINFORMOWAŁ NAS PROF. PIOTR GAŁECKI - KRAJOWY
KONSULTANT W DZIEDZINIE PSYCHIATRII.
Anna Morawska-Borowiec
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FAKTY I MITY O LEKACH ANTYDEPRESYJNYCH
FAKTY:

MITY:

zaczynają działać
po ok. 14 dniach

działają od razu

nie uzależniają

uzależniają

nie zmieniają osobowości

zmieniają osobowość

oprócz farmakoterapii
potrzebna jest psychoterapia

to „pigułki szczęścia”,
wystarczy farmakoterapia

W

Polsce od lat rośnie
sprzedaż leków
antydepresyjnych,
a pandemia do
datkowo wzmac
nia ten proces. W zeszłym roku Po
lacy kupili prawie 10% więcej leków
antydepresyjnych niż w 2019 roku –
wynika ze wstępnych danych przeka
zanych nam przez Krajowego Kon
sultanta w Dziedzinie Psychiatrii. Dla
przykładu jedna z firm farmaceutycz
nych sprzedała prawie 600 tysięcy le
ków antydepresyjnych i stabilizują
cych nastrój. Co ciekawe, w marcu,
kiedy rozpoczął się lockdown, sprze
daż tych leków wzrosła o aż o 19%,
bo – jak tłumaczą eksperci – Polacy
robili wtedy zakupy na zapas.

02/2021

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

Depresja wymaga
cierpliwości
Cierpliwość i zaufanie do specja
listów, lekarza psychiatry i terapeu
ty, są podstawą w leczeniu depresji.
Cierpliwość dotyczy zarówno pa
cjentów, jak i ich najbliższych. Dla
czego? Psychoterapia może trwać
miesiącami, a leki antydepresyjne
zaczynają działać po ok. dwóch ty
godniach. Czasami okazuje się, że
zalecone danemu pacjentowi nie
pomagają. Wówczas lekarz wypisu
je receptę na inne i znów potrzebna
jest cierpliwość, by sprawdzić, czy po
około dwóch tygodniach nowe leki
zaczną działać.
Bez wątpienia warto podejmować
ten trud, bo leki antydepresyjne są
skuteczne w większości przypadków
i nierzadko ratują życie. Lekarze
wskazują, że pomagają ok. 70% pa
cjentów z depresją. Koncerny farma
ceutyczne prezentują wyniki badań
wskazujące, że można nimi z powo
dzeniem leczyć 80% przypadków.

Choroba mózgu
Przyjęło się uważać, że depresję
powoduje chemiczna nierównowaga
w mózgu, w mózgu, związana z taki
mi neuroprzekaźnikami jak norad
renalina, serotonina i dopamina. Ta
hipoteza i badania doprowadziły do
powstania leków antydepresyjnych,
które trafiły na rynek na początku
lat 50. Dziś jest duży wybór. Istnieją
trzy główne grupy „antydepresan
tów”: inhibitory enzymów, inhibitory
wychwytu zwrotnego i leki działające
bezpośrednio na receptory. Odkry
cie pierwszych „antydepresantów”
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nastąpiło po wnikliwej obserwacji
pacjentów, którzy otrzymywali te
leki z powodu innych chorób, takich
jak gruźlica czy schizofrenia. Klasa
leków działających bezpośrednio na
receptory w ostatnich latach znacznie
się rozwinęła dzięki odkryciom na
ukowym związanym z identyfikacją
najważniejszych receptorów docelo
wych dla „antydepresantów”.
Badania wskazują, że leki an
tydepresyjne nie uzależniają i są
coraz bardziej bezpieczne. Do gru
py rzadko występujących skutków
ubocznych zaliczono: nudności,
dolegliwości ze strony układu serco
wo-naczyniowego, po przyrost masy
ciała czy psychozę. Brzmi to groźnie,
ale na szczęście skutki uboczne wy
stępują rzadko. Pamiętajmy, że leki
antydepresyjne przepisuje psychiatra
i mamy prawo wypytać go o działanie
każdego leku.

Nadzieja
dla chorych
W przypadku co trzeciego pa
cjenta leki antydepresyjne nie są
skuteczne. Mówimy wówczas o de
presji lekoopornej. - Dla takich osób
w końcu pojawiła się nadzieja –
mówi prof. Piotr Gałecki – Krajowy
Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.
- Mamy coraz więcej bardzo dobrych
leków przeciwdepresyjnych. Pojawiło
się kilka nowych preparatów. Przede
wszystkim esketamina, którą może
my podawać donosowo w depresji
lekoopornej. Jest ona skuteczna u po
łowy takich pacjentów.
Prawdopodobnie jeszcze w kwiet
niu poznamy wyniki badań klinicz
nych II fazy dotyczące leku opartego

NASZ RAPORT

o esketaminę. Tym osiągnięciem
polskiej firmy farmaceutycznej już in
teresuje się świat. Badania kliniczne
III fazy nad tym lekiem mają rozpo
cząć się w drugim kwartale 2021 roku.

Elektrowstrząsy
Kiedy chorym nie pomagają leki,
ani terapia, pozostaje jeszcze leczenie
elektrowstrząsami - najczęściej w przy
padku ciężkiej depresji. Mimo ich
negatywnego postrzegania, ukształ
towanego przez kulturę popularną,
są metodą bezpieczną, bezbolesną
i, co chyba najistotniejsze, skutecz

ną. W grupach, gdzie z racji stanu
zdrowia nie jest możliwe stosowanie
„antydepresantów” wskazuje się na
skuteczność tej metody lecznia w prze
dziale 70- 90%. Do tej grupy należą
m.in. kobiety w ciąży i seniorzy z racji
zażywania innych leków ratujących ży
cie, które mogą wchodzić w interakcję.
Elektrowstrząsy pobudzają dzia
łanie dopaminy, noradrenaliny i se
rotoniny, czyli neuroprzekaźników,
których brak kojarzony jest z depre
sją. W Polsce – w przeciwieństwie do
Stanów Zjednoczonych, czy krajów
skandynawskich – nadal rzadko sięga
się po tę metodę leczenia.

OBJAWY DEPRESJI
PODSTAWOWE:
1.

2.

3.

obniżony nastrój pojawia
jący się rano i utrzymujący
się przez większą część dnia,
prawie codziennie, niezależ
nie od okoliczności; poczucie
smutku i przygnębienia;
utrata zainteresowania działa
niami, które zazwyczaj spra
wiają przyjemność, lub zanik
odczuwania przyjemności
– tzw. anhedonia, czyli zobo
jętnienie emocjonalne;
osłabienie energii lub szybsze
męczenie się;

DODATKOWE:
• zaburzenia snu (najbardziej ty
powe – wczesne budzenie się);
• myśli samobójcze;
• problemy z pamięcią i kon
centracją uwagi;
• utrata wiary w siebie i/lub
pozytywnej samooceny;
• poczucie winy (nadmierne
i zwykle nieuzasadnione);
• spowolnienie psychorucho
we (rzadziej pobudzenie);
• zmiany łaknienia i masy cia
ła (częstsze zmniejszenie
apetytu niż zwiększenie).
Muszą pojawić się przynajmniej
dwa podstawowe objawy tej choroby oraz minimum dwa objawy dodatkowe, spośród wymienionych
powyżej, aby można było zdiagnozować depresję. Ponadto objawy te
powinny utrzymywać się przynajmniej przez dwa tygodnie.

Anna
Morawska-Borowiec
FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

psycholog, dziennikarka telewizyjna związana
z „Panoramą” w TVP2; prezes Fundacji „Twarze depresji”,
redaktor naczelna magazynu „Twarze depresji”, autorka
książek: „Twarze depresji” , „Ola w Jaśkowym Sadzie”
i „Depresja poporodowa. Możesz z nią wygrać.”,
pomysłodawczyni kampanii społecznej „Twarze
depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Wielokrotnie
nagradzana za działalność na rzecz promocji zdrowia
psychicznego, m.in otrzymała „Nagrodę Aureliusza”
„Kryształowe Pióra” i „Dziennikarza bez barier”.
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Młynarska

FOT. INSTAGRAM.COM/AGATA_MLYNARSKA/

TWARZE DEPRESJI

AMBASADORKA 3. EDYCJI KAMPANII

TWARZE DEPRESJI.
NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.
Lata terapii pozwoliły mi zrozumieć mechanizmy, które na przestrzeni lat zostały zakłócone.
Bardzo powoli, przedzierając się przez uczucia, trudne emocje, łzy, niechęć, zdrowiałam i odnajdywałam
spokój, nabierałam sił. I mówię Wam - to się da zrobić! To jest możliwe! Jest tylko jeden warunek - trzeba zaufać w sens
pomocy profesjonalistów - lekarzy i psychoterapeutów. Trzeba też zdobyć się na odwagę, by poprosić o pomoc. (...)
Depresja może mieć uśmiechniętą i radosną twarz! Kryje się pod powieką, zatruwa myśli i uczucia. Każda depresja
jest inna. Ma różne oblicza. Jest chorobą, którą trzeba leczyć. Nie ma w niej nic wstydliwego! A terapia jest najwspanialszą
drogą do wewnętrznej harmonii, poznania siebie i rozwoju! Wysyłam moc dobrej energii chorującym na depresję i życzę
Wam zdrowia!
źródło: instagram.com/agata_mlynarska

02/2021
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WYWIAD WYDANIA

Depresja
jest taką

samą chorobą

jak każda inna
Krzysztof Cugowski – legenda polskiej muzyki rockowej,
lider zespołu Budka Suflera od lat angażuje się w kampanię społeczną
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Dlaczego?
O tym opowiedział Annie Morawskiej-Borowiec.
10
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- A jak Pan radzi sobie w czasie pandemii? Pana branża
muzyczna mocno ucierpiała w związku z restrykcjami.
- Nasza branża na dobrą sprawę praktycznie teraz nie istnieje. Są tylko jakieś sporadyczne
sytuacje, gdy mamy szansę
coś zagrać bez publiczności.
Ja już jestem w takim wieku,
że mnie osobiście to już aż tak
bardzo nie boli, ani nie dotyczy, bo jestem na innym etapie. Natomiast młodych ludzi
pandemia niewątpliwie bardzo
dotknęła, zdemolowała ich życie i perspektywę, co będą robić dalej. Na co dzień stykam
się z takimi dramatami i to jest bardzo poważna sytuacja.
- Brakuje Panu realnych kontaktów z fanami
podczas koncertów?
- Oczywiście, że brakuje. Każdy ma nadzieję na
powrót do normalności, ale niestety konkretnego terminu nadal nie widać. Wciąż mam nadzieję, że pandemia szybko się skończy, bo tak
na dłuższą metę nie da się funkcjonować. Nie
jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. Nie da
się zaplanować nawet tego, co będzie za miesiąc. Trudno mieć o to do kogokolwiek pretensje. Po prostu musimy jakoś przetrwać ten
trudny okres.

02/2021

Muszą mieć świadomość, że powinni udać się
do specjalisty – lekarza psychiatry i psychologa. Jeśli moja rola ambasadora w kampanii
społecznej pomoże chociaż jednej osobie, to
warto było to zrobić.
- Każdemu z nas zdarza się, że jesteśmy zwyczajnie smutni. Jak sobie Pan radzi z trudniejszym nastrojem?
- Niestety nie ma na to jednej recepty. W sprawach dotyczących psychiki bardzo ważna
jest rozmowa z drugim człowiekiem, terapia,
wsparcie ze strony najbliższych. Oczywiście
zdarzyły mi się tak zwane „dołki”, ale jakoś z tego stanu zawsze wychodziłem. Na szczęście

FOT. JACEK POREMBA

Anna Morawska-Borowiec: Jest Pan am- Mamy czas, w którym ogromny stres, niebasadorem już 12. edycji naszej kampanii
pewność jutra i wiele innych dramatów zwiąspołecznej. Czy na początku miał Pan jakieś
zanych z pandemią napędzają wzrost zachorowań na depresję. Czy osobiście również
obawy, żeby wystąpić w działaniach promudoświadczył Pan tej choroby?
jących zdrowie psychiczne?
Krzysztof Cugowski: Absolutnie nie miałem.
- Szczęśliwie nigdy nie chorowałem na depreWiem, jaka jest opinia na temat leczenia problesję, ale jestem świadomy, jaka to poważna chomów psychicznych w naszym kraju. To są steroba i że trzeba ją leczyć.
reotypy, które należy likwidować. Depresja jest
taką samą chorobą jak każda inna – tylko jest
- W naszej kampanii od lat podkreślamy, że
najskuteczniejszą drogą walki z depresją jest
związana z głową, a nie z sercem, czy płucami. Problemy depresyjne ma coraz więcej Polapołączenie farmakoterapii i psychoterapii.
ków. Życie w czasie pandemii jeszcze potęguje
- Tak mówią specjaliści. Tym bardziej trzeba
trudności psychiczne. Mam w tej chwili wielu
o tym przypominać, bo ta choroba dotyka coznajomych, którzy zmagają się z depresją. Od
raz więcej ludzi.
początku nie miałem żadnych
obiekcji ani wątpliwości, żeby
Krzysztof Cugowski
zaangażować się w kampaz Zespołem Mistrzów.
nię społeczną „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”.
Jeśli moja skromna osoba jest
w stanie, w jakikolwiek sposób, pomóc i zachęcić choć
jedną osobę do podjęcia leczenia, to jestem zawsze do
dyspozycji.

- Myślę, że niesamowitą wartością kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” jest fakt, że na jednym plakacie - ramię
w ramię - występują osoby publiczne, które chorują na depresję, a także te, które nigdy nie chorowały, ale swoim autorytetem
dodają siły tym, którzy odważyli się mówić
o swoich doświadczeniach. Tacy ambasadorzy jak Pan pomagają nam przełamać stereotypy. Swoją postawą pokazują, że nie ma
czego się wstydzić, jeśli ktoś pomyśli: „O, on
choruje na depresję”.
- Trudno w takiej sytuacji w ogóle mówić
o wstydzie. Depresja nie wybiera. Każdy może na nią zachorować. Trzeba oswajać ten problem, żeby wszyscy, którzy rozpoznają u siebie objawy depresji, wiedzieli, co mają zrobić.
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w moim przypadku gorszy nastrój nigdy nie
dotarł aż do depresji.
- Kto pomagał Panu wyjść z „dołków”? Kto
jest najważniejszą osobą w Pana życiu?
- Niewątpliwie to moja żona, z którą jestem bardzo blisko. Jesteśmy nie tylko małżeństwem,
ale również przyjaciółmi. To jest bardzo ważne, żeby ludzie byli związani ze sobą nie tylko instytucjonalnie, ale też emocjonalnie. Moja żona wspiera mnie we wszystkim, co robię.
Dla mnie najważniejszy jest fakt, że to jest osoba, na której zawsze mogę polegać. Niewątpliwie rodzina ma kluczową rolę do odegrania we
wsparciu psychicznym człowieka.
- Dziękuję za rozmowę.
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Na ratunek
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polskiej psychiatrii

MAMY 33 CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. W KAŻDYM WOJEWÓDZTWIE
JEST CO NAJMNIEJ JEDNO. OBEJMUJĄ SWOIM DZIAŁANIEM OBSZAR ZAMIESZKAŁY
PRZEZ 3,8 MLN DOROSŁYCH POLEK I POLAKÓW.
OSTATNIE ROZSZERZENIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO MIAŁO MIEJSCE W UBIEGŁYM ROKU.
DOŁĄCZYŁO WTEDY SZEŚĆ KOLEJNYCH CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
JAK TE PLACÓWKI DZIAŁAJĄ I JAKICH ZMIAN WYMAGA POLSKA PSYCHIATRIA
OPOWIEDZIAŁ DR N. MED. MAREK BALICKI - KIEROWNIK BIURA
DS. PILOTAŻU NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W ROZMOWIE Z ANNĄ MORAWSKĄ-BOROWIEC.
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Anna Morawska-Borowiec: Jaka idea
przyświeca powołaniu Centrów Zdrowia
Psychicznego? Na czym polega zmiana?
dr n. med. Marek Balicki: Wymienię
w punktach najważniejsze zasady nowej
organizacji i sposobu finansowania opieki
psychiatrycznej. Po pierwsze, każde Centrum Zdrowia Psychicznego przedstawia
ofertę kompleksową. To znaczy, że udziela pomocy ambulatoryjnej w poradniach
zdrowia psychicznego, pomocy środowiskowej – domowej w ramach zespołu leczenia środowiskowego, pomocy dziennej – w ramach oddziału dziennego i ma
całodobowy oddział psychiatryczny, jeśli
zachodzi konieczność hospitalizacji. Staramy się, aby hospitalizacji było mniej na
korzyść leczenia ambulatoryjnego i domowego. Są jednak takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie skutecznie pomóc poza
oddziałem szpitalnym.
Po drugie, ważna jest koordynacja opieki,
zwłaszcza dla tych osób, które mają poważniejszy problem zdrowia psychicznego.
Osobom tym przyznawany jest koordynator
opieki, który czuwa, żeby był realizowany
plan terapii i zdrowienia, a także po prostu
wspiera pacjenta, pomaga mu w powrocie do zdrowia. To wszystko w pewnym
zakresie mogłoby funkcjonować w starym
systemie, ale przy płaceniu „za punkty” nie
jest to łatwe.
Największą nowością jest Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. Każde Centrum musi mieć co najmniej jeden taki Punkt na 80
tysięcy mieszkańców. Są więc Centra, które mają więcej niż jeden Punkt. Działa on
we wszystkie dni robocze od godziny 8.
do 18. i przyjmuje pacjentów albo osoby,
które chcą uzyskać informację, bez wcześniejszego umawiania się, zapisywania
się na wizytę, rezerwowania terminu, czyli można tak po prostu przyjść po pomoc.
Co ważne, rozmowa w Punkcie nie ogranicza się do rejestratorki, która może jedynie
sprawdzić harmonogram wizyt w kalendarzu i powiedzieć: „Najbliższy wolny termin
mamy za trzy miesiące”. W Punkcie od razu rozmawiamy z profesjonalistą, np. z psychologiem, terapeutą środowiskowym czy
pielęgniarką psychiatryczną z odpowiednim doświadczeniem. Jeśli przyszliśmy ze
swoim problemem, to jest dokonywana
wstępna ocena stanu zdrowia psychicznego i układany plan postępowania. Jeśli problem ma charakter pilny, to od razu ustalany jest termin wizyty u psychiatry w ciągu
najbliższych trzech dni i zaczyna się regularne leczenie.
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do tego, co dotąd przeciętnie było wydawane
na mieszkańców obszaru działania Centrum.
To niezwykle ważne dla powodzenia reformy,
gdyż psychiatria była dotąd bardzo niedofinansowana. A także motywuje do tworzenia
kolejnych Centrów.

dr n. med. Marek Balicki

– anestezjolog, psychiatra, były minister zdrowia,
Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek
Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek
Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN,
prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych
Szpitali Ogólnych.

To są ważne zmiany dla poszczególnych pacjentów. Ale są też istotne zmiany z punktu widzenia organizacji opieki na poziomie
lokalnym.
Po pierwsze, Centrum odpowiada za zorganizowanie opieki dla określonych mieszkańców – dzielnicy dużego miasta, jak np.
Warszawa-Wola, albo powiatu jak np. powiat cieszyński, albo kilku powiatów jak np.
Centrum w Hajnówce obejmujące trzy sąsiednie powiaty. Każdy mieszkaniec z obszaru działania Centrum ma dostęp do oferty, o której mówiłem. Centrum nie może
powiedzieć: „Już nie mamy miejsc, proszę
zgłosić się za trzy miesiące”. Musi zorganizować pomoc swoim mieszkańcom, kierując się przy tym zasadą: „Im większy problem, tym szybciej”.
Po drugie, Centrum za wykonywanie tego
odpowiedzialnego zadania otrzymuje zapłatę w formie ryczałtowej, czyli nie „za punkty”,
procedury – tak jak to jest w starym systemie,
w którym chodzi o to, żeby wykonać więcej
punktów, bo wtedy jest większa zapłata. Centrum otrzymuje ryczałt, którego wielkość zależy wyłącznie od liczby mieszkańców. Obowiązuje stawka na mieszkańca w wysokości
88 zł w skali rocznej, czyli, jeśli Centrum ma
100 tysięcy mieszkańców, to z góry wie, ile
pieniędzy dostanie. Będzie to osiem milionów
osiemset tysięcy złotych. W związku z tym,
że wie, ile pieniędzy dostanie, może zaplanować swoje działania tak, żeby móc je jak
najlepiej wykonać. Ponadto środki te są istotnie większe od dotychczasowych. Reforma
opieki psychiatrycznej automatycznie zwiększa finansowanie o ponad 50% w stosunku
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- A na czym polega praca asystentów
zdrowienia?
- To osoby, które mają za sobą kryzys zdrowia psychicznego, ukończyły szkolenie,
staże i teraz pracują w Centrum Zdrowia
Psychicznego. Wspierają pacjentów, którzy obecnie są w kryzysie.
- Ilu Polaków po przejściu kryzysu psychicznego zdecydowało się na pracę w roli asystenta zdrowienia?
- Mamy dopiero 33 Centra Zdrowia Psychicznego, a w całej Polsce już kilkaset
osób przeszło różne szkolenia dla asystentów zdrowienia. Jeśli chodzi o tę nową rolę w zreformowanej psychiatrii, to tu
bardziej nas niepokoi rezerwa w środowisku psychiatrycznym. Przełamujemy te lody, to jest proces, ale jestem dobrej myśli.
Jeśli chodzi o osoby po kryzysie psychicznym, to o nich się nie boję. Mamy bardzo
wielu wspaniałych asystentów zdrowienia,
którzy świetnie rozumieją swoją misję. Założyli już swoje Stowarzyszenie i ten ruch
się systematycznie rozwija.
- Wspomniał Pan o trzymiesięcznym okresie oczekiwania na wizytę u specjalisty…
- W Centrum - trzydniowym…
- Zrozumiałam, że w recepcji można usłyszeć, że najbliższa wizyta jest możliwa za
trzy miesiące. Taki scenariusz nadal obowiązuje w wielu regionach Polski. Rozumiem, że w Centrach Zdrowia Psychicznego
czas oczekiwania na wizytę u specjalisty
jest znacznie krótszy?
- Tak. Ponieważ zajmuję się reformą polskiej
psychiatrii, to mówię o tym, co się zmienia. Reformę rozpoczęliśmy w 2018 roku.
Nie dlatego, że było dobrze. Tylko dlatego,
że opieka psychiatryczna w Polsce znalazła się w kryzysie, narastającym w ciągu
ostatnich lat. Dzisiaj, jeśli Pani pyta o dostępność do psychiatry, to ona jest bardzo
różna i w niektórych dużych miastach czas
oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi rzeczywiście nawet kilka miesięcy. Na
szczęście nie wszystkie problemy zdrowia
psychicznego wymagają od razu leczenia w placówce psychiatrycznej. Część
tych problemów może być rozwiązywana
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strofy, na którą nie mieli wpływu. Złożoność zjawisk w czasie pandemii pokazuje
informacja, którą podał w ostatnim czasie
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii o liczbie dokonanych samobójstw osób
dorosłych. Okazuje się, że w ubiegłym roku
liczba samobójstw nieco zmalała w porównaniu do roku przed pandemią.
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- To bardzo ważna wiadomość. Jak to wyjaśnić, że liczba samobójstw zmniejszyła
się w czasie pandemii?
- Myślę, że dużo tu będą mogli powiedzieć
nasi suicydolodzy. Liczba samobójstw
w Polsce spada od kilku lat i w tym okresie jest to spadek kilkunastoprocentowy.

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Podobnie jest też na świecie. Placówką,
która umożliwia nawiązanie dobrej współpracy z podstawową opieką zdrowotną jest
właśnie Centrum Zdrowia Psychicznego,
bo Centrum działa w lokalnej społeczności
i w ramach tej samej społeczności pracują
lekarze rodzinni. Łatwiejsze jest wówczas
nawiązanie relacji współpracy, łatwiej lekarzowi rodzinnemu uzyskać konsultację
swojego pacjenta, by uzgodnić, czy może
być dalej leczony w podstawowej opiece
zdrowotnej, czy musi być leczony w Centrum Zdrowia Psychicznego, czy też wystarczą tam okresowe konsultacje. Podsumowując, nasz system opieki psychiatrycznej
wymaga reformy i dlatego ją robimy.
Przy okazji COVID-19 warto powiedzieć, że
ta choroba i jej skutki dla zdrowia psychicznego, które już obserwujemy – nie znamy
tylko jeszcze skali zagrożenia, z pewnością
zwiększą obciążenie opieki zdrowotnej. I to
także argument na rzecz przyśpieszenia reformy. Wtedy dostępność będzie w miejscu
zamieszkania we wszystkich formach opieki, jakie są potrzebne.
- Na ile Pana zdaniem teleporady przyczyniają się do łatwiejszej decyzji o skorzystaniu z pomocy lekarza psychiatry?
- Moim zdaniem teleporada jest bardzo cenną formą pomocy. Widzimy to chociażby
w Centrach Zdrowia Psychicznego w sto-

sunku do pacjentów, którzy byli znani, mieli
swojego lekarza, swojego terapeutę. Kiedy
nastąpił pierwszy lockdown, to teleporada
umożliwiła podtrzymaniu relacji i terapii. Natomiast w przypadku pacjentów, którzy nie
są znani terapeucie, to teleporada niesie ze
sobą wiele ograniczeń. W wielu sytuacjach
nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego
kontaktu. Myślę, że jeśli ktoś doświadcza
kryzysu psychicznego po raz pierwszy, to
lepszym rozwiązaniem będzie pierwsze
spotkanie w gabinecie, by postawić właściwą diagnozę i móc rozpocząć leczenie.
- Pierwsze badania wskazują, że w czasie
pandemii co najmniej dwukrotnie wzrosła
liczba Polek i Polaków chorujących na depresję. Co Pana zdaniem najbardziej przyczynia się do tak ogromnej fali zachorowań? WHO alarmuje, że depresja staje
się czołową chorobą, na którą cierpią ludzie na świecie.
- Depresja, czyli zaburzenia nastroju należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Trudno dzisiaj precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób COVID-19
wpływa na wzrost zachorowań na depresję,
ponieważ wiele badań jest nadal w toku. Ale
wzrost potrzeb jest widoczny. Warto zwrócić uwagę również na głos ekspertów przewidujących zwiększenie liczby przypadków
zespołu stresu pourazowego. Pandemia dla
wielu osób to jak przeżycie wielkiej kata-
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- Co może mieć na to wpływ?
- Do czasu pandemii to m. in. była poprawa
sytuacji materialnej wielu rodzin, zmniejszanie zasięgu biedy. Wiemy, jak duże znaczenie miało 500 plus dla rodzin z dziećmi. Co
się wydarzyło w czasie pandemii, to będzie
przedmiotem badań. Ale wiemy z innych trudnych okresów, że mogą one również wyzwalać pewną mobilizację społeczną i poszczególnych jednostek. Natomiast nie oznacza to, że
w kolejnych miesiącach nie nastąpi „silne odbicie” w postaci zespołu stresu pourazowego.
- Czy takie kampanie jak „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, w której
znane osoby namawiają do korzystania
z pomocy lekarza psychiatry i psychologa, odgrywają istotną rolę w przełamywaniu stereotypów?
- Zdecydowanie tak! Wiele kampanii społecznych ma korzystny wpływ na ludzi, służy rozwiewaniu mitów. Jeśli kampania niesie ze sobą istotne wartości edukacyjne, to
pomaga obalać stereotypy, zmniejsza obawy przed korzystaniem z pomocy psychiatrycznej, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona konieczna. A już truizmem jest stwierdzenie,
że często lepiej wcześniej skorzystać z pomocy niż później.
Musimy też pamiętać, że żyją wśród nas
osoby z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, które ciągle są dotknięte społecznym piętnem, co powoduje, że podlegają
w dużym stopniu wykluczeniu społecznemu i nierównemu traktowaniu.
Jednak kampanie społeczne i relacje osób,
które same przeszły kryzys zdrowia psychicznego, są niezwykle cenne w kształtowaniu właściwego stosunku do tych
problemów.
- Dziękuję za rozmowę.
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Przyklejeni
do komputera,

odcięci od świata
JUŻ PRZED PANDEMIĄ COVID-19 SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW BYŁO ZŁE.
CO PRZERAŻAJĄCE, ZALEDWIE CO TRZECI PRZEŁOŻONY PRACUJĄCY W SŁUŻBIE
ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ ROZMAWIAŁ ZE SWOIMI PRACOWNIKAMI O ZDROWIU
PSYCHICZNYM – WYNIKA Z RAPORTU „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W POLSCE 2019”
PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KOALICJĘ BEZPIECZNI W PRACY. NIECO LEPIEJ SYTUACJA
WYGLĄDAŁA W SEKTORZE FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I NIERUCHOMOŚCI, GDZIE
NIEMAL CO DRUGI PRZEŁOŻONY PODJĄŁ TAKĄ ROZMOWĘ Z PRACOWNIKAMI.

ADOBE STOCK

dr n. med. Sławomir Murawiec
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uż przed pandemią CO
VID-19 psychiatrzy i psy
cholodzy alarmowali, że
wzrasta liczba osób z de
presją, lękiem, zaburze
niami snu, trudnościami w dosto
sowaniu się do tak wymagającego,
często niekorzystnego środowiska
pracy. W kontekście tego, co się
dzieje dziś, dodajmy jeszcze kilka
liczb z raportu „Bezpieczeństwo Pra
cy w Polsce 2019”. Stres w pracy bu
dził lęk przed jej utratą i niepewno
ścią zatrudnienia w przypadku 29%
respondentów, relacje z przełożony
mi (26%), relacje z innymi (21%). Już
wtedy, czyli przed pandemią, jedną
z głównych przyczyn zgłaszania się po
pomoc psychiatryczno-psychologicz
ną były: stres w pracy, utrata pracy,
mobbing, trudne relacje z przełożo
nymi, konflikty ze współpracowni
kami. Także bardziej ogólne zjawiska
dotyczące kultury pracy nastawionej
na eksploatację pracowników często
ich kosztem, niedoskonałości orga
nizacyjne i problemy wynikające ze
zmian pokoleniowych.
Wiele z tych czynników, przede
wszystkim lęk o utratę pracy zostało
nasilonych w okresie pandemii CO
VID-19. Pojawiły się też nowe, nie
korzystne zjawiska związane z pracą
zdalną. Wcześniejsza aktywność za
wodowa w szeroko rozumianym biu
rze miała swoje wady, ale zamykała
się w pewnym zakresie godzin - przy
najmniej formalnie. Do pracy się szło
i wracało się z niej, nawet po wielu
godzinach, czy nadgodzinach jej wy
konywania. Praca w domu przestała
narzucać taką strukturę dnia. Prze
stała mieć swój rytm, a często także
swój koniec. Pracownik w ciągu dnia
może ją wykonywać w sposób ciągły,
w nieograniczonym zakresie czaso
wym, nawet do godzin, które zdecy
dowanie powinien poświęcić na od
poczynek, albo wręcz na sen. Do tego
doszły wszystkie trudności dotyczące
dostępności sprzętu do pracy zdalnej,
obecności w domu dzieci, innych do
mowników (i zwierząt), zdalnej nauki
w szkołach itd.
Wszystkie refleksje naszły mnie,
kiedy skontaktował się ze mną daw

no niewidziany pacjent, Pan Tomek.
Oczywiście rozmowa z nim odby
ła się przez Skype. Pacjent siedział
w starannie zacienionym mieszka
niu. Dowiedziałem się, że od kilku
dni już nie wychodził z domu. Pra
cował bez przerw, całymi dniami - za
niedbując sen, bez żadnej przestrzeni
na oderwanie się od laptopa. Skon
taktował się ze mną, ponieważ miał
nawrót obniżenia nastroju, poczucia
braku nadziei, myśli samobójcze. Nie
mógł już więcej pracować, nowe in
formacje nie wchodziły mu do głowy.
Nietrudno było zrozumieć, dlaczego.
Oprócz interwencji ściśle medycznej
i terapeutycznej, powiedziałem pa
cjentowi o znaczeniu - dla zachowa
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nia zdrowia - dawki ruchu fizycznego,
diety, snu i kontaktu z naturą. Mam
nadzieję, że wyszedł na wiosenny spa
cer. Bez laptopa i telefonu.

dr n. med.
Sławomir
Murawiec
specjalista psychiatra, psychoterapeuta, członek
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, redaktor naczelny czasopisma
naukowego „Psychiatria”, współautor książek m.in. o
depresji.
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DOBRA ENERGIA

Zelt

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

TWARZE DEPRESJI

AMBASADOR KAMPANII

TWARZE DEPRESJI.
NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.
W pierwszym rzucie pandemii, tym „wiosennym”, poczułem znaczne pogorszenie nastroju.
Bardzo ciężko było mi się pozbierać, żeby w jakikolwiek sposób wrócić do normalnego funkcjonowania. Po jakimś czasie trafiłem znów pod opiekę lekarza psychiatry. Włączyłem leki antydepresyjne
- taka była decyzja lekarza - które jakiś czas temu odstawiłem, bo wszystko było już w porządku.
Zapadłem się w sobie, przestałem wykonywać jakiekolwiek czynności codzienne, domowe. Ja już to znam.
Dopadł mnie kompletny brak siły. Żyję z moją ukochaną Kasią. Przestałem odpowiadać na jej oczekiwania
i potrzeby. To wszystko było połączone z wrażeniem braku sił fizycznych i potwornymi wahaniami nastrojów.
Wybuchy nieuzasadnionej agresji słownej, emocjonalnej, psychicznej. To był wystarczający powód, żeby
wrócić pod opiekę lekarza psychiatry i sprawdzić, czy to nie jest nawrót depresji. Oczywiście każdemu człowiekowi się zdarza nie być w formie, ale jest problemem, kiedy przechodzi to w stan permanentny. Miałem
okazję już to u siebie obserwować, dlatego, nie czekając na żadne bodźce z zewnątrz, zrobiłem ten sam ruch,
wróciłem pod opiekę lekarza. Musiałem skorzystać z leczenia farmakologicznego i to znacznie poprawiło
moje funkcjonowanie.
Polecamy cały wywiad z Piotrem Zeltem, który ukazał się na łamach magazynu
„Twarze depresji”. Jest dostępny na naszej stronie: https://twarzedepresji.pl/nr-1-2021/
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INSPIRUJEMY

Nowe
zdrowie

PĘDZĄCY POSTĘP TECHNOLOGICZNY, ZMIANY SPOŁECZNE, NOWE
KOMPETENCJE ZAWODOWE, DYNAMICZNE ŚRODOWISKO PRACY TO TYLKO
NIEKTÓRE Z DZISIEJSZYCH WYZWAŃ. NOWA RZECZYWISTOŚĆ WYMAGA
ODPORNOŚCI NA STRES ORAZ SZYBKIEGO I KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA
ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW. STĄD, W TRENDACH PRZYSZŁOŚCI, POJAWIAJĄ SIĘ
TAKIE ZAGADNIENIA JAK ZRÓŻNICOWANIE, CZY WELLBEING.

ADOBE STOCK

Jarosław Majewski

W

edług badań CBOS
z 2019 roku aż 57%
Polaków uważa, że
zdrowie jest najważ
niejszą wartością.
Z kolei raport Well.hr podaje, że 80%
kandydatów, wybierając pracodawcę za
10 lat, jako decydujący czynnik poda
posiadanie przez niego strategii wellbe
ing. To samo źródło wskazuje, że 58%
pracowników uważa opiekę medyczną
za najbardziej atrakcyjne świadczenie
dodatkowe, a 33% średnich i dużych

firm w Polsce zwiększyło w ostatnich
kilku latach zaangażowanie w sprawy
zdrowia pracowników. Co tak napraw
dę ma wpływ na samopoczucie w miej
scu pracy? Czynników jest wiele.

Namawiać do obserwacji samego/sa
mej siebie i sięgania po fachową po
moc. Troszczyć się o osoby obok nas,
reagując na niepokojące sygnały i da
wać przestrzeń w pracy na relacje.

Jak się czujesz?

Zadzwoń,
porozmawiaj

Statystycznie jedna na dziesięć
osób jest dotknięta dolegliwościami
psychicznymi, a według naukowców
ta liczba w okresie pandemii mogła
się nawet podwoić. Co warto robić?
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W firmie Pratt&Whitney Pol
ska wskazujemy naszym pracowni
kom w jasny sposób bezpłatne i ano
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TWARZE DEPRESJI
PARTNER WYDANIA:

nimowe formy pomocy, przekuwając
aktywną troskę w czyn. Programy
wsparcia zdrowia psychicznego dla
naszych pracowników są coraz czę
ściej wprowadzanym benefitem. Od
roku udostępniamy pracownikom
bezpłatne telefoniczne konsultacje
psychologiczne, a już niedługo za
oferujemy jeszcze bogatszy program
wsparcia psychicznego.

Firma P&W
Polska już 3 lata
temu pilotażowo uruchomiła
w wybranych
jednostkach
kampanię
uświadamiającą.

Katarzyna
groźniejsza
od Andrzeja?
Które huragany są groźniejsze: te
o męskich czy żeńskich imionach?
Żeńskie – siła wiatru jest większa.
Jednak, śmiertelność żeńskich nie
ma nic wspólnego z siłą wiatru. Nasza
percepcja podpowiada, że żeńskie są
mniej groźne. Dlatego ludzie traktują
je mniej poważnie i są mniej skłonni
do ewakuacji. W efekcie jest więcej
ofiar. Katrina brzmi mniej groźniej
niż Andrew. To przykład nieuświa
domionego uprzedzenia nawet, je
śli w nie nie wierzymy. Tu ważnym
działaniem, z punktu widzenia pra
codawcy, jest uruchomienie szko
leń z nieświadomych uprzedzeń dla
przełożonych. W P&W Polska do
celowo chcemy z nimi dotrzeć do
wszystkich pracowników. Co praw
da kobieta zajmująca się obszarem
technicznym, czy mężczyzna choru
jący na depresję funkcjonują w naszej
świadomości dość dobrze, ale nadal
są narażeni na nieświadome uprze
dzenia i stygmatyzację. Mechanizm
stereotypów działa podstępnie, bo
nieświadomie. Otwartość na tematy
tabu w organizacji i edukacja w ich
zakresie pozwalają nam je zrozumieć
i lepiej współpracować.

Grupy i sieci
pracownicze
W polskich spółkach P&W dzia
łają obecnie dwie grupy kobiece ERG,
czyli grupy, których zadaniem jest wy
równywanie szans tych, których głos
jest słabiej słyszany w środowisku
pracy. Inne przykłady obejmują tak
że osoby niepełnosprawne, czy naj
młodszych pracowników. Tworzenie
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Pratt & Whitney
jest światowej klasy
producentem silników
lotniczych do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych na świecie,
m.in. Airbus, Boeing,
Lockheed Martin. Pratt
& Whitney Polska zrzesza cztery jednostki:
Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney
Kalisz, Pratt & Whitney
AeroPower Rzeszów
oraz Pratt & Whitney
Tubes, które łącznie
zatrudniają ok. 5000
pracowników.

lepszego miejsca pracy, to zadanie po
wierzone nie tylko zarządzającym, ale
też samym pracownikom.

Za oknem ładnie,
a ja w pracy
Otoczenie, w jakim spędzamy
czas, ma ogromy wpływ na nasze
samopoczucie. Pandemia zupełnie
zmieniła nasze podejście do tego, jak
powinno wyglądać biuro i przestrze
nie wspólne. Zdecydowanie więk
szy nacisk kładziemy na elastyczność
i funkcjonalność naszych przestrzeni.
Także miejsca spotkań i przerw od lat
przechodzą stopniowe metamorfozy.

Sprawdzaj „puls”
Pracodawcy coraz częściej i lepiej
badają nastroje pracowników poprzez
różnego rodzaju ankiety. Są coraz bar
dziej świadomi, jak duży wpływ ma
zadowolenie załogi na wyniki bizne
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sowe. Warto brać w nich udział – im
więcej osób wskaże obszar do popra
wy, tym szybciej pracodawca podej
mie odpowiednie działanie. To przy
kład sytuacji „win-win”, gdzie zyskują
obie strony. Naszą dobrą praktyką jest
ankieta zadowolenia, którą pracowni
cy otrzymują trzy razy w roku, a każ
da z nich ma inny motyw przewodni.

Jarosław
Majewski
filolog, anglista, tłumacz. Od 20 lat zajmuje się badaniem
zadowolenia pracowników oraz rozwiązaniami
przynoszącymi jego poprawę. W firmie Pratt & Whitney
Polska od 5 lat zajmuję się zagadnieniami związanymi
ze zdrowiem, w tym ze zdrowiem psychicznym.
Od 2 lat jest menedżerem ds. Zróżnicowania,
Sprawiedliwego Traktowania i Włączania
dla czterech zakładów Pratt & Whitney w Polsce.

ZGODNIE Z NATURĄ

Zielona
FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

terapia

PODDAJĄC SIĘ OGÓLNOPOLSKIEJ KWARANTANNIE WIELU Z NAS
DOTKLIWIE ODCZUŁO BRAK MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA NA SPACER,
ZWŁASZCZA KIEDY WIOSENNE PROMIENIE SŁOŃCA
TAK ZACHĘCAJĄCO ZAGLĄDAŁY PRZEZ OKNO.
Maria Rothert
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B

adania wykazały, że
ciągłe naruszanie
przestrzeni osobistej
mieszkańców miast
może uruchomić tzw.
system zagrożeń mózgu, co powodu
je, że czujemy się zestresowani. Do te
go dodajmy ciągły kontakt z nieznajo
mymi ludźmi, hałas uliczny, sztuczne
oświetlenie, które mogą prowadzić
do zaburzeń nastroju, lęku, a nawet
schizofrenii. Ryzyko wystąpienia
tych schorzeń jest nawet o 56% wyż
sze w miastach niż na wsiach. Dzie
je się tak, ponieważ na dłuższą me
tę trudno prawidłowo funkcjonować
w środowisku, do którego nie jeste
śmy ewolucyjnie przystosowani. Sza
cuje się, że w 2050 roku aż 68% ludzi
będzie mieszkać w miastach.

Natura leczy
Gdy siedzieliśmy zamknięci w do
mach z pomocą przybywali leśnicy
pracujący na co dzień w terenie. Robi
li relacje w ramach cyklu filmów „Ob
licza lasów” („Echa leśne TV”) i zabie
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rali widzów na wirtualny leśny spacer,
opowiadając na przykład o tym, jaka
roślina właśnie wita wiosnę albo czyj
trel słychać w tle. Pandemia uświa
domiła dużej grupie osób, jak bardzo
potrzebujemy natury i lasu do pra
widłowego funkcjonowania zarów
no w sferze fizycznej, psychicznej jak
i społecznej naszego życia.

Leśne korzyści
Ciekawe są obserwacje własnego
ciała i umysłu tuż po wejściu do lasu.
Okazuje się, że poziom kortyzolu i tęt
no spadają, oddech zwalnia, zmniej
sza się potliwość, czujemy spokój i za
czynamy się relaksować.
Nie musimy się bardzo starać, że
by otrzymać sporą dawkę leśnych
korzyści dla zdrowia. Na przykład
wystarczy, że oddychamy (najlepiej
świadomie, głęboko), a znajdujące
się w leśnym powietrzu olejki ete
ryczne trafią do naszego organizmu.
Pomagają one m.in. w depresji i za
burzeniach lękowych. Mają działa
nie przeciwzapalne i bakteriobójcze.
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Biegając, czy jeżdżąc rowerem po le
sie skorzystamy również z dobroczyn
nego działania Mycobacterium vac
cae - nieszkodliwej bakterii glebowej,
która znajduje się też w powietrzu.
Poprawia ona funkcjonowanie ukła
du immunologicznego, dzięki czemu
czujemy się odporniejsi na choroby
i szczęśliwsi.
Możemy wzmocnić kontakt z la
sem i sprawić, że pobyt w nim będzie
świadomy, nastawiony na zanurze
nie się w jego atmosferze. Polega to
na wyostrzeniu zmysłów, otwartości
na nowe doświadczenia tj. chodze
nie boso po mchu, przytulanie drzew
itp. Całkiem prawdopodobne, że do
znamy uczucia bycia potrzebnymi
lasowi, a uczucie brania i nastawie
nia na „korzystanie” zejdzie na dal
szy plan. Najważniejsze to znaleźć
swój rytm w poznawaniu lasu, od
kryć swój sposób na „rozmowę” z la
sem. Osoby zmęczone miejską goni
twą, zestresowane być może od razu
nie poczują połączenia z lasem. Z po
czątku nie będą w stanie zwolnić, nie
poczują zapachu lasu. To normalne.

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”
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Organizm musi się przyzwyczaić do
nowego otoczenia, do odmiennego
rytmu.

Prezent
dla zdrowia
Istnieje kilka rodzajów terapii
opartych na kontakcie z przyrodą.
Są to m.in.: Shinrin-yoku, sylwote
rapia, hortiterapia, mindfulness opar
ty o naturę. Kontakt z przyrodą mo
że pełnić ważną rolę w terapii chorób
psychicznych poprzez wspomaganie
farmakoterapii, psychoterapii oraz
rehabilitacji. Należy wyraźnie podkreślić, że terapia lasem nie zastąpi leczenia medycznego. Jeśli do tej
pory wizyty w lesie, parku nie były
waszą codziennością, warto uczynić
czas spędzony w naturze istotną czę
ścią stylu życia. Może to być najlepszy
prezent dla zdrowia, jaki sobie spra
wimy. Na początek proponuję wpleść
do tygodniowego grafiku jedynie 20
minut dziennie przebywania w zielo
nym otoczeniu, ponieważ po 20-30
minutach zauważalny jest spadek kor
tyzolu, czyli hormonu stresu.
Czasem wystarczy wysiąść przy
stanek wcześniej i przejść do pra
cy przez park. Trening cardio rów

nie dobrze można wykonać na leśnej
ścieżce, czy alejce zamiast na siłowni.
Natomiast w weekend, kiedy mamy
więcej czasu wolnego, warto zapla
nować np. piknik poza miastem albo
wykonać tzw. „kąpiel leśną” z prze
wodnikiem lub samodzielnie (więcej
o tym pisałam w pierwszy wydaniu
magazynu „Twarze depresji”).

Zapraszamy
do lasów
Na terenie Lasów Państwowych
znajduje się 1467 miejsc odpoczyn
ku, 317 punktów widokowych i po
nad 1500 miejsc do zaparkowania
samochodu. Można też skorzystać
z obiektów noclegowych. W ofer
cie Lasów Państwowych są zarówno
obiekty typu ośrodki wypoczynkowe
położone wśród drzew, jak i pokoje
gościnne oraz kwatery myśliwskie
również położone w zaciszu zieleni.
Przed tegorocznym sezonem wa
kacyjnym ruszy nowy, zmodyfikowa
ny portal czaswlas.pl, gdzie umiesz
czone będą wszelkie informacje
dotyczące pobytu w lesie. W jednym
miejscu będzie można znaleźć prak
tyczne informacje związane z przygo
towaniem się do leśnej wycieczki i za
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poznać się z zasadami bezpiecznego
przebywania w lesie. Zamieścimy tam
też gotowe propozycje wypraw week
endowych, a przede wszystkim inte
raktywną mapę ze wszystkimi obiek
tami turystycznymi znajdującymi się
w zarządzie Lasów Państwowych.
Jeśli ktoś ma w sobie żyłkę
bushcraftera, zachęcam do noco
wania „na dziko” na obszarach wy
znaczonych do tego celu w ramach
programu „Zanocuj w lesie”. Wię
cej informacji znajduje się na stronie
Lasów Państwowych www.lasy.gov.
pl w zakładce „Turystyka”. Taka noc
w hamaku, kiedy nad głową spada
ją gwiazdy i słychać nocne życie la
su, z pewnością pozostanie na dłu
go w pamięci.

Maria
Rothert
architekt krajobrazu, starszy specjalista służby leśnej
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zajmuje się
aspektami rekreacyjnego i turystycznego udostępniania
lasu, a także wpływem lasu na zdrowie psychiczne
i fizyczne człowieka.
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Nowe realia
Dominik
Mazur

P
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o ponad roku od ogłoszenia pandemii COVID-19 wyraźnie widzimy, że świadomość
Polaków w zakresie telemedycyny wzrosła.
Niestety w tym czasie

wzrósł też odsetek osób, które zgłaszają się do specjalistów z objawami
depresji. W okresie od 01-09.2020 roku Polacy wykorzystali prawie 15 mln
dni zwolnienia lekarskiego, a lekarze
przepisali 20.7 milionów antydepresantów. Poza osobami dorosłymi, coraz
częściej młodzież prosi o pomoc terapeutyczną, nie radząc sobie z obecną
rzeczywistością. W obawie przed zakażeniem wirusem, bezpieczną formą
kontaktu ze specjalistą jest teleporada.
W zaciszu swojego domu, w komfortowych warunkach, pacjent może prowadzić rozmowę ze specjalistą i uzyskać
w krótszym czasie niezbędną pomoc.
Popularność terapii online spowodowała, że pacjent ma dostęp do wielu
specjalistów, dlatego każdy może wybrać odpowiedni dla siebie nurt tera-
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peutyczny np.: psychoanalityczny, systemowy czy poznawczo-behawioralny.
TakesCare zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do psychologów i psychoterapeutów. Nie zwlekaj i pozwól nam
zadbać o Twoje zdrowie!

Dominik Mazur
od ponad dwudziestu lat związany z realizacją projektów
biznesowych i technologicznych w Polsce oraz zagranicą,
m.in. w branży ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej.
Posiada certyfikat PMP. Od 2014 roku rozwija proformę
internetową takes-care.com umożliwiającą leczenie i
terapię online. TakesCare tworzy i świadczy usługi
zdalnego zarządzania zdrowiem, oferując cyfrowy plan
opieki zdrowotnej pacjentom i ich rodzinom. W swojej
ofercie posiada wielu specjalistów z zakresu psychoterapii.
Zarówno w formie pojedynczych e-konsultacji, jak i w
pakietach opieki medycznej, zapewnia możliwość
prowadzenia terapii zdalnej.

U PSYCHOLOGA

FELIETON

Myśli – emocje – działanie
Terapia poznawczo
-behawioralna w leczeniu
depresji
W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ KLUCZOWY JEST FAKT,
ŻE TO NASZE MYŚLI, CZYLI OCENA POZNAWCZA SYTUACJI
I SIEBIE SAMEGO – KSZTAŁTUJĄ NASTRÓJ I EMOCJE.
TE W DALSZEJ KOLEJNOŚCI WPŁYWAJĄ NA DZIAŁANIA.
W TERAPII DEPRESJI TAKŻE ZAUWAŻAMY TAKĄ ZALEŻNOŚĆ.

Bożena
Falkowska

M

yśli zawierające
ocenę siebie
w konkretnych
sytuacjach mają szczególną
moc, bo samoocena jest jednym z najważniejszych składników
nastroju i samopoczucia. U osób
z depresją uruchamiają się negatywne przekonania o sobie, świecie
i swojej przyszłości. Często te myśli
wiodą do bardzo surowej oceny siebie, głębokiego poczucia winy i wniosków prowadzących do nastoju głębokiego smutku. Stąd praca nad urealnieniem myślenia i wnioskowania
jest bardzo ważnym składnikiem terapii. Zanim jednak będzie można
zmienić swoje myślenie, trzeba za-
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jąć się tymi objawami depresji, które
przejawiają się w działaniu, a raczej
w braku motywacji i siły do działania
w zwykłym, codziennym życiu.

Wyrwać się
z błędnego koła
Smutek - pojawiający się jako reakcja na ocenę siebie, czy swojej sytuacji - jest emocją, która nie sprzyja
aktywności, a brak działania, pogrążenie się w bezsilności i bezruchu,
wzmacnia smutek i przywodzi nam
kolejne negatywne myśli. Pojawia się
błędne koło, które trudno jest samodzielnie przerwać. W terapii zastanawiamy się nad głębszymi przyczynami smutku, ale przede wszystkim
staramy się znaleźć choć odrobinę
motywacji do najprostszych czynno-
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ści, które wcześniej, przed depresją, dawały energię i przyjemność.
Liczy się każdy najmniejszy nawet
gest, który codziennie, choć odrobinę, pociąga nas dalej – dziś do
wstania z łóżka, następnego dnia
może do ubrania się i umycia, kolejnego - do krótkiego spaceru, poczytania, posłuchania muzyki lub
jakiejkolwiek innej czynności, która wcześniej była przyjemna. Nawet gdy stan nie jest tak ciężki, że
nie można wstać z łóżka – depresja ogranicza aktywność, prowadzi
do wycofania. Wówczas także pomocne jest stopniowe powracanie
do działań pozytywnie kojarzących
się z czasem sprzed depresji - nawet jeżeli robimy to bez przekonania.
W terapii depresji pracujemy także
nad powrotem do uważnego przeży-
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wania rzeczywistości „tu i teraz”. To
pozwala uwolnić się od nieustannego rozważania niepowodzeń z przeszłości i czarnych wizji przyszłości,
które także utrzymują nastrój smutku
i beznadziejności. Skupienie na aktualnej rzeczywistości - czyli „tu i teraz” - zapobiega nawrotom depresji, co zostało potwierdzone w wielu badaniach. W wyniku powrotu do
aktywności i wyjścia z „pułapek” myślenia, pojawia się więcej pozytywnych emocji, wracają siły, a z czasem jest coraz więcej nadziei. War-

to dać sobie na nią szansę, decydując się na terapię.

Terapia plus leki
W przywracaniu dobrego samopoczucia niecenioną pomocą jest farmakoterapia i dobrze byłoby, aby osoby będące w depresji o nasileniu umiarkowanym i ciężkim mogły z niej skorzystać.
Jest to szczególnie ważne, jeżeli osoba z depresją ma myśli rezygnacyjne
lub samobójcze. Na pewno w tej sytuacji skonsultowanie się z lekarzem psychiatrą jest konieczne.

Bożena Falkowska
socjolog i psycholog, absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Pracuje
w Centrum Terapii Dialog z pacjentami doświadczającymi depresji, różnego rodzaju stanów lękowych i fobii, zaburzeń
psychosomatycznych, z osobami w żałobie, po przeżyciach traumatycznych, także z ludźmi mającymi trudności w relacjach.
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FELIETON

Na ratunek

naszym dzieciom
PRZEŻYWAMY TRUDNY CZAS, DO KTÓREGO NIKT NIE MIAŁ OKAZJI SIĘ PRZYGOTOWAĆ,
SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZENIA ANI WŁASNEGO, ANI POPRZEDNICH POKOLEŃ.
MUSIMY RADZIĆ SOBIE ZE ZJAWISKAMI, KTÓRE DOTYCHCZAS BYŁY NAM OBCE: IZOLACJA,
KONIECZNOŚĆ NIEUSTANNEGO DZIELENIA TEJ SAMEJ PRZESTRZENI Z RODZINĄ,
PRACA I NAUKA W DOMU. DO TEGO CZĘSTO TRZEBA DOŁĄCZYĆ NIEPOKÓJ,
ALBO WRĘCZ PARALIŻUJĄCY STRACH
O ZDROWIE WŁASNE LUB NASZYCH NAJBLIŻSZYCH.

ra miała okazję hartować się przez lata,
nabierając doświadczenia w rozmaitych
sytuacjach życiowych, gromadząc i doskonaląc „narzędzia” pomocne w radzeniu sobie z przeciwnościami.

Trauma życia
w pandemii

dr Anetta
Pereświet-Sołtan

N

apięcia w relacjach.
Niepewność
jutra. Poczucie braku wpływu. Bezradność. Te wszystkie
czynniki mają moc
obniżania odporności nawet dobrze funkcjonującej psychiki dorosłego człowieka. Psychiki, któ-

Dzieci i młodzi z natury rzeczy nie posiadają takiego wyposażenia. Ich odporność dopiero się kształtuje, a poczucie bezpieczeństwa opiera się na tym,
co zewnętrzne – czyli tym, co mogą zaoferować im ważne osoby, które są najbliżej - rodzice. Słaba forma dorosłych
obniża zdolności adaptacyjne młodych.
Dorośli często zapominają, że ich dzieci, poza szkołą, mają także inne troski
– nasze dzieci martwią się o nas! Obraz świata tkają ze strzępków informacji: podpatrzonej miny, tonu glosu. Martwią się, czy rodzicom uda się utrzymać
dom, pracę, czy nie zachorują... A jeśli,
to co stanie się z nimi?! W takim stanie
emocji, często z nikim nie dzielonych,
bardzo trudno jest realizować zadania
rozwojowe przypadające na odpowiedni etap życia.
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Depresja u dzieci
inna niż u dorosłych
Jednym z częściej diagnozowanych
zaburzeń jest depresja. U osób młodych i dzieci może ona dawać inny
obraz kliniczny niż u dorosłych, dlatego też bywa mylona z innymi zaburzeniami lub jest wręcz bagatelizowana. W świadomości wielu osób tkwi
błędne przeświadczenie, że dzieci nie
chorują na depresję. Kolejnym czynnikiem, który może przesłonić obraz
choroby jest czas dorastania i związane z nim, w sposób naturalny, zmiany
nastroju. Obniżony nastrój rzeczywiście często towarzyszy nastolatkom,
zwłaszcza, gdy jest uzasadniony trudnymi doświadczeniami. Jest on wtedy naturalny, a nawet zdrowy. Niepokój powinien pojawić się u rodziców,
gdy te zmiany utrzymują się powyżej
dwóch tygodni. Uważni dorośli powinni niepokoić się wszelkimi zmianami
w zachowaniu swoich dzieci, które nie
mijają po tym czasie. Znacznie zwiększonym lub zmniejszonym apetytem,
przesypianiem dużej części dnia lub
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bezsennością, brakiem napędu życiowego, albo pobudzeniem, charakterystycznym dla ADHD. Niepokoić powinno wycofywanie się dziecka
z ulubionych zajęć, ciągłe rozdrażenie
i agresją. Utrzymywanie się takich objawów powinno skłonić rodziców do
szukania pomocy. Warto skonsultować się ze specjalistą, choćby po to,
by rozwiać swoje wątpliwości, zwłaszcza, że psychologowie najczęściej zanim spotkają się z dzieckiem, proszą
o spotkanie z samym rodzicem. Jeśli
to tylko wzmożona rodzicielska czujność, a objawy, które prezentuje ich
dziecko, wynikają z normy rozwojowej,
wizyta z dzieckiem może okazać się
niepotrzebna. Jednak jeśli okaże się
inaczej – sięgnięcie po pomoc może uratować życie młodego człowieka. Statystyki są nieubłagane – wciąż
znajdujemy się w ścisłej czołówce krajów, w których najwięcej dzieci odbiera sobie życie.

Czy możemy
zapobiegać depresji?
Wiele zależy od tego, z jakiego rodzaju zaburzeniem mamy do czynienia.
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Skłonność do depresji może być dziedziczona, wiązać się z typem układu
nerwowego, ilością dziennego światła (depresja egzogenna) lub być reakcją na silnie traumatyczne zdarzenie. Pojawia się także w odpowiedzi
na przewlekły stres. By uniknąć depresji, zwłaszcza tej, która pojawia
się na skutek niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, najlepiej byłoby… zmienić otoczenie. Jak wiadomo z praktyki, rzadko jest to wykonalne, a najczęściej niewykonalne. Jeżeli więc zostajemy tu, gdzie jesteśmy,
spróbujmy zadbać o to, co pozwoli wzmocnić psychiczną odporność
i zbudować system zabezpieczeń.
Budujmy i pielęgnujmy relacje. Między
sobą – dorosłymi i dziećmi. Pozwólmy też troszczyć się o relacje naszych
dzieci z rówieśnikami - nawet w czasie

pandemii. Traktujmy ich potrzeby kontaktu społecznego z należną im powagą i zrozumieniem. Ruszajmy się.
Najlepiej na świeżym powietrzu, ale
można i w domu przy otwartym oknie –
najważniejsze, by regularnie. Zarówno
ruch, jak i społeczny kontakt przyczyniają się do wzmożonej produkcji endorfin odpowiedzialnych m.in. za wyższą odporność organizmu i dobry nastrój. Profilaktyką antydepresyjną jest
także trening w rozwiązywaniu problemów i budowanie nastawienia wobec
sytuacji trudnych jak do wyzwań angażujących nasze zasoby, by skutecznie poradzić sobie z nimi. Kolejnym,
lecz z pewnością nie ostatnim sposobem jest… bycie dobrym dla siebie. Doceniajcie siebie i swoje dzieci
- wasze drobne sukcesy. Dajcie sobie prawo do małych przyjemności.

dr Anetta Pereświet-Sołtan
psycholog, pedagog, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Właścicielka firmy Era Psyche (erapsyche.com),
zajmującej się podnoszeniem jakości życia. Prowadzi poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, platformę
e-learningową z kursami psychologicznymi dla rodziców nastolatków, zajmuje się także szkoleniami
dla nauczycieli. Komentatorka wydarzeń społecznych w mediach.
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CZY WIESZ, ŻE...

Bezsenni
pracoholicy

P

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

racoholicy, czyli osoby, które są
uzależnione od pracy, mają dwukrotnie częściej problemy ze snem
w porównaniu do innych osób. Dwa
razy bardziej są też podatni na depresję - wynika z badania międzynarodowego zespołu naukowców, którego wyniki opublikowano w „Journal of
Environmental Research and Public
Health”. Według specjalistów badanie to dowodzi – tu cytat: „konieczności wdrażania programów prewencyjnych, chroniących personel firm
przed pracoholizmem”.

Kto pomoże służbie zdrowia?

P

onad połowa lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy na pierwszej linii frontu niosą pomoc chorym na COVID-19, może być zagrożona co najmniej jednym problemem
psychicznym takim jak: zespół stresu pourazowego, depresja, lęki, ryzykowne picie alkoholu czy bezsenność – wynika z badania, które opublikowało pismo „Journal of Psychiatric Research”.

Nasilenie
objawów
depresji i lęku

W

ydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego opublikował
wyniki badań, które pokazują, że najwyższe nasilenie objawów depresji
i lęku w związku z pandemią Polacy przejawiali w maju i grudniu, najniższe w lipcu 2020 r. Poziom lęku
zwiększało m.in. przebywanie w kwarantannie lub izolacji, czy trudna sytuacja materialna rodziny. W grudniu
2020 r. do grupy ryzyka nasilenia objawów depresji należało 29% kobiet
i 24% mężczyzn. Dodatkowo 31% kobiet oraz 26% mężczyzn było w grupie ryzyka wystąpienia zespołu lęku
uogólnionego. Co ciekawe, w grudniu 2020 rodzice dzieci w wieku do
18 roku życia mieli większe nasilenie
objawów depresji niż osoby, które nie
miały dzieci w tej grupie wiekowej.

Gorzej niż było

Wirtualna rzeczywistość
w walce z depresją

P

olski start-up opracował specjalne okulary, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość i wspomagają leczenie np. depresji. W Głuchołazach pacjenci
po przejściu COVID-19 są poddawani rehabilitacji właśnie z użyciem okularów
VR. Podczas terapii pacjent zakłada takie urządzenie, podąża za poleceniami
terapeuty i wykonuje zadania. Terapia z użyciem VR angażuje wszystkie zmysły,
ułatwia oderwanie od stresujących warunków i gwarantuje pełną koncentrację
na prowadzonej terapii. Wyniki przeprowadzonych przez firmę badań wskazują,
że ich rozwiązanie obniża poziom depresji o 37% (wg skali GDS), poziom lęku
o 36% (wg skali HADS), a poziom stresu o 27% (wg skali PSQ).
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P

onad połowa osób, u których
wcześniej odnotowano zaburzenia depresyjne, czy lękowe, odczuła
pogorszenie stanu zdrowia psychicznego na skutek pandemii - wynika
z badań przeprowadzonych w dwunastu krajach, w tym w Polsce. Poinformował o nich Instytut Nenckiego
PAN. Z tych badań wynika, że na zaburzenia psychiczne może cierpieć
nawet 8 milionów Polaków.
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Powiedziałam
światu:
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„mam depresję”

MAŁGORZATA SERAFIN – TWARZ ZNANA Z MAŁEGO EKRANU,
Z PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH ROZMÓW Z POLITYKAMI W TVP.
DZIŚ JEST TAKŻE „TWARZĄ” NASZEJ KAMPANII. ZUPEŁNIE ZMIENIŁA SWOJE ŻYCIE.
ZOSTAŁA FRYZJERKĄ, A OD NIEDAWNA W INTERNECIE PROWADZI AUTORSKI PROGRAM
„FARBOWANIE ŻYCIA” - WŁAŚNIE NA TEMAT DEPRESJI,
Z KTÓRĄ SAMA MIERZY SIĘ OD WIELU LAT.

Większość pytań w tym wywiadzie zadali członkowie naszego FanPage’u, z którymi Małgorzata Serafin spotkała się w lutym na żywo na naszym profilu facebook.
com/twarzedepresji.
Małgorzata Serafin: Czasami boję się,
że mnie wrzucą do worka pt. „deprece-
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lebrytka”. Gdy przychodzą mi do głowy
takie myśli, to sadzam sobie na ramieniu tego drugiego szeptucha, który mówi mi: „Mów Gosiu, oswajaj”. Depresja
nie jest powodem do wstydu, to choroba. I im więcej dostaję informacji, że to,
co mówię, czym się dzielę, jest dla ludzi
ważne, to myślę sobie: „OK, skoro potra
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fisz o tym mówić, to mów. Masz taki dar,
to mów. Może to komuś pomoże”. To
jest choroba, którą się leczy, a nie fanaberia. Mnie właśnie mówienie uwolniło, gdy zrozumiałam, że to wszystko,
co się ze mną dzieje, to nie jest moja wina. Jest mi z tym lżej, że potrafię mówić
o tym publicznie.

Z ŻYCIA WZIĘTE

ne, prawda? Jak idzie się do ortopedy, to
nie ma wstydu powiedzieć, że boli kostka.
Ale iść do psychiatry i powiedzieć, że się
nie daje rady, albo że ma się myśli samobójcze, to już się odczuwa wstyd. Niestety…
Ja wtedy byłam zdesperowana, po prostu
weszłam i zaczęłam mówić. Bałam się tylko jednego - że mnie skieruje do szpitala na
kilka tygodni, miesiąc, dwa. Nie zrobił tego.
Dał mi leki, ale wysłał mnie też na badania
niedoczynności tarczycy, co było bardzo
fajne. Bo niedoczynność tarczycy bardzo

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE MAŁGORZATY SERAFIN

Twarze Depresji: A my się pod tym podpisujemy. Mów Małgosiu, bo to ważne. Kiedy i jak zorientowałaś się, że chorujesz
na depresję?
Dowiedziałam się sześć lat temu. Wtedy
pracowałam jeszcze w telewizji. Bardzo intensywnie. Pracowałam na dwóch dużych
antenach: w TVP1 jako prezenterka i w TVP
Info jako wydawca. Wstawałam o 3 w nocy,
bo wydawanie „Poranka” zaczynałam o 6
rano, a potem przez cały dzień pracowałam
nad kolejnym programem. Tempo zawrotne,
stres bardzo duży. Do tego dołożyłam sobie jeszcze niełatwą przygodę w życiu prywatnym i efekt był taki, że przestałam spać.
Nie spałam, bo bałam się, że zaśpię. Kładłam się do łóżka, a głowa wciąż pracowała: układałam program. Zasypiałam na kilkanaście minut i się budziłam. Gdy po pracy
wracałam do domu, szłam spać Wstawałam po południu. Po dłuższym czasie takiego niespania, zaczęłam tracić pamięć krótkotrwałą. Pewnego dnia jechałam do pracy
i nie pamiętałam, jak nazywa się stacja metra, przy której jest telewizja. Wysiadłam
na niewłaściwej. Dotarłam jakoś do pracy i wówczas stwierdziłam, że zapisuje się
do psychiatry.
Jak wyglądała pierwsza wizyta u psychiatry? Czy tak sobie ją wyobrażałaś?
Nie zastanawiałam się nad tym, jak będzie.
Byłam wtedy w tak koszmarnym stanie, że
chciałam, żeby ktokolwiek mi pomógł. Myślałam, że zwariowałam. Ale zanim dotarłam do psychiatry, to minęła długa droga.
Zbyt długa. Dziś to wiem. Psychiatra kojarzy nam się ze starszym, groźnym panem w chodakach, który, jak wejdziesz do
gabinetu, to powie obojętnie: „Pani siada”.
Miałam szczęście, że trafiłam na świetnego
specjalistę, który był bardzo empatyczny.
Jednak, gdyby nie koszmarny stan, w którym byłam, nie miałabym odwagi, żeby
siąść i powiedzieć: „Nie daję rady”. Dziw-

często powoduje obniżenie nastroju i podobne objawy do depresji. Wyniki miałam
dobre. To była depresja.
Jak łączyłaś pracę na tzw. antenie z tym,
co przeżywałaś?
Doskonale się odnalazłam na antenie, bo
tam nie musiałam być sobą. Grałam twardzielkę. Łatwo wchodziło mi się w taką

Porzuciłam dziennikarstwo i zostałam fryzjerką. Myślałam,
że mi to pomoże, że odetnę się od wszystkiego. Jak będę miała mniej
stresującą pracę, to uzdrowi to moje lęki, problemy i obawy.

30
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Jak długo trwała walka z depresją?
Ona trwa. Chciałabym, żeby już
była pokonana. Nawet byłam na
siebie bardzo zła, że w tamtym roku wróciła. Myślałam sobie: „Jak
to? Dlaczego?”. Już miałam to
wszystko za sobą kilka lat temu.
Brałam przez trzy lata leki i było
OK. Tak mi się wydawało. Uciekłam w pracę. Zajmowałam się
wszystkim i wszystkimi dookoła
tylko nie sobą. Później dokonałam rewolucji w moim życiu. Porzuciłam dziennikarstwo i zostałam fryzjerką. Myślałam, że mi to
pomoże, że odetnę się od wszystkiego. Jak będę miała mniej stresującą pracę, to uzdrowi to moje lęki, problemy i obawy. Tak się
jednak nie stało. Depresja była
tylko, że bardziej wyciszona i nie
musiałam brać leków. W ubiegły roku dopadł mnie epizod depresyjny i on był spowodowany m.in. pandemią i lockdownem.
Musiałam pobyć sama ze sobą. Zatrzymałam się. I jak tak siedziałam sama ze sobą, to dogoniły mnie ostatnie lata… To był
czerwiec. Słońce. Właśnie wróciłam z Helu. Miałam załamanie, po prostu bałam się
wyjść z domu. Tylko do sklepu samoobsługowego, żeby nikogo nie spotkać i z nikim
nie rozmawiać. A miałam zacząć nową pracę! Myślałam, że nigdy nie wyjdę z domu, że
umrę za chwilę. Nie wiedziałam, co się dzieje. Traciłam kontakt z rzeczywistością. Dojechała mnie niepewność: „Czy ja dobrze zrobiłam z tym fryzjerstwem? Co dalej?”. Znów
za długo zwlekałam, żeby iść do psychiatry.
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Już w styczniu przestałam spać i długo się
oszukiwałam, że to chwilowe. Mówiłam sobie, że sama naważyłam piwa i muszę je wypić, że wyjdę na prostą, że nic strasznego się
nie dzieje. W sumie się nie działo. Ja miałam tak oswojone stany ciągłego nieszczęścia, że nie robiło to na mnie już wrażenia.
Ale zaczęłam fizycznie odczuwać dolegliwości. Psychiatra powiedział: „Pani Małgosiu,
tak się zdarza. Wracamy do leków.”.
Czy oprócz leków była też terapia?
Psychiatra wysłał mnie na terapię grupową.
Trwała pół roku - jeden weekend w każdym
miesiącu. Nazywam to „studiami podyplo-

tylko ja tak mam. Zrozumiełam, że są pewne mechanizmy, które, jak będę pracowała
nad sobą, to pozwolą mi wrócić do normalności. Taka forma terapii była bardzo, bardzo intensywna i ciężka, ale, jak się kończyła, to byłam przerażona. Myślałam: „Co? Ja
mam zostać sama?”. Terapia grupowa cały
czas we mnie pracuje. Polecam.
Jak rozmawiać z kimś, kto ma depresję, żeby nie pogorszyć sytuacji? Jak chciałaś, żeby z Tobą rozmawiali ludzie?
To trudny temat. Ja miałam problem, żeby powiedzieć rodzinie i bliskim o tym, co się ze
mną dzieje. Bałam się, że ich obciążę. Co radziłabym bliskim osób chorych?
Chyba po prostu trzeba być. Nie
mówić: „Będzie lepiej”. Liczy się
obecność i nie nachalność. Wystarczy pytanie: „Jak się czujesz?”,
albo rozmowa o emocjach. Rozmowa i nienaciskanie. To pomaga.
Choć niektórzy uważają, że troszczą się właśnie naciskając. No
nie. Troska to nie naciski. Troska
to uważność, wysłuchanie i wsparcie. Pozwolenie na smutek, brak siły. Ale puste mówienie, że „będzie
dobrze” osobie w głębokiej depresji, nie pomaga. Bo taka osoba po
prostu nie wierzy, że będzie dobrze. Mnie przyjaciółka wyciągała
na spacery. Ile ja na naspacerowa
łam w tamtym roku! I to było super, że ona mi organizowała czas,
dawała jakieś zadania.
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rolę i nawet nie zdawałam sobie sprawy
z tego, ile mnie to kosztowało. Do czasu załamania. A jak się ludzie dowiedzieli, to słyszałam: „Ty? Taka uśmiechnięta?”.
Osoby z depresją nie są cały czas smutne.
Nie chciałam przytłaczać innych depresją.
Wstydziłam się tego. Wydawało mi się, że
to, co dzieje się ze mną, jest nienormlane.
Skoro wszyscy dookoła dają radę, to ja też
muszę. Im gorzej było w środku, tym bardziej byłam przebojowa. A teraz pozwalam
sobie na smutek i uśmiech. Wcześniej żyłam na dwa etaty: przebojowa laska na zewnątrz i mała dziewczynka w środku. To było męczące. Nie chciałam tego. Ale to było
we mnie tak automatyczne, że
nie byłam w stanie się powtrzymać. Jak powiedziałam, że choruję na depresję, to spadł mi kamień z serca. To przynosi ulgę.
Niesamowitą.

mowymi z życia”. Czułam się tam bezpiecznie. Z perspektywy czasu powiem, że nie ma
nic lepszego. Gdy chodziłam na terapię indywidualną, to miałam moment, że chciałam zaimponować swojej terapeutce. Robiłam jej relacje z dnia i czekałam na pochwały.
Głupio było mi przyznać się, że coś się nie
udaje, że robię krok wstecz. Gdy odważyłam
się i powiedziałam jej to w końcu, to dała mi
do zrozumienia, że nic w tym złego, że czas
na szczerość, a nie na udawanie. Na terapii
grupowej jest inaczej, tam nie oszukasz ludzi. Bo tych dziesięć osób ma tak samo jak
ty. Gdy słuchałam ich historii, miałam poczucie, że w każdej opowieści widzę cząstkę siebie. Zrozumiałam, że moje emocje, odczucia to są pewne deficyty, które mam. Nie
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Teraz rozmawiasz z innymi o tym,
jak radzą sobie z depresją? Czy to
dla Ciebie jest też terapeutyczne?
Pomysł na takie rozmowy miałam
w głowie już dawno, ale realizację
tego planu odwlekałam. Aż w końcu zorganizowałam się i dołączyłam do Sekielski Brothers Studio. „Farbowanie życie”
– to jest coś, co czuję. Te rozmowy okazały
się bardzo potrzebne. Dostałam dużo wiadomości, że to potrzebny program. Tak szczerze, to mnie ten sukces przytłoczył. Musiałam się postarać, żeby pochwalić siebie, że
zrobiłam coś dobrego, że to się ludziom podoba, że czują jakby słuchali o sobie. To dla
mnie bardzo ważne. Bo ja naprawdę długo
myślałam, że nikt nie ma takich myśli jak ja.
Byłam w błędzie.
Dziękujemy Małgosiu.
Rozmowę opracowała
Joanna Gabis-Słodownik

Z ŻYCIA WZIĘTE

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

Nasza kampania

WARSZAWA, ŁÓDŹ, LUBLIN, WROCŁAW
OTWIERAJĄ LISTĘ STOLIC WOJEWÓDZKICH,
W KTÓRYCH ZAPREZENTOWALIŚMY
12. EDYCJĘ NASZEJ KAMPANII BILLBOARDOWEJ
„TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.”.
NASZE DZIAŁANIA SWOIM WIZERUNKIEM
I ZAANGAŻOWANIEM WSPIERAJĄ AMBASADORZY:
EWA BŁASZCZYK, BOŻENA DYKIEL, MARTA KIELCZYK,
MAŁGORZATA SERAFIN, KRZYSZTOF CUGOWSKI,
MAREK PLAWGO, PIOTR ZELT I ANDRZEJ BOBER.
Jakub Borowiec
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Z

apadłem się w sobie,
przestałem wyko
nywać jakiekolwiek
czynności codzienne,
domowe – tak o na
wrocie depresji w czasie pandemii
mówi Piotr Zelt – aktor, ambasador
naszej kampanii. - Najtrudniej było
mi spojrzeć w lustro i powiedzieć so
bie prosto w oczy: „Chłopie, nie dasz
sobie z tym rady sam”. Moja mama
i siostra powtarzały mi: „Masz depre
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FOT. AMS

TWARZE DEPRESJI

sję. Musisz poszukać pomocy. Idź do
lekarza, bo jest z tobą coraz gorzej”.
Niestety, co najmniej dwukrot
nie wzrosła liczba Polek i Polaków
zmagających się z depresją, a Pol
ska należy do krajów z najwyższym
na świecie poziomem niepokoju
wywołanego pandemią. - Światowa
Organizacja Zdrowia wskazywała,
że za 10 lat depresja będzie czołową
chorobą, z którą zmaga się ludz
kość. Myślę, że pandemia znacząco
przyśpieszy ten proces i nie jest to
kwestia 10 lat, ale kilku, a być może
nawet tego roku - mówi Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji
„Twarze depresji”, pomysłodawczyni
naszej kampanii. - Niestety w tym
czasie bardzo wiele osób po raz
pierwszy zachorowało na depresję
i się nie leczy. To bardzo poważne
zagrożenie dla ich życia, ponieważ
depresji mogą towarzyszyć myśli
samobójcze.
Celem naszej kampanii jest
wzrost świadomości dotyczącej
leczenia depresji oraz zachęcenie
Polaków do korzystania z pomocy
psychiatry i psychologa – bez obaw
o stygmatyzację. Walczymy ze stereo
typami związanymi z tą chorobą od
lat i widzimy, że wciąż mamy jeszcze
wiele do zrobienia. W czasie pande
mii, by jeszcze skuteczniej walczyć
z depresją, Fundacja „Twarze depresji” zaprosiła do wspólnej kampanii
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Forum Przeciw Depresji i Fundację ITAKA. Patronami honorowymi
kampanii są: Krajowy Konsultant
w Dziedzinie Psychiatrii i Lasy
Państwowe; parterami: SERVIER,
Miasto Łódź i PANCZAKIEWICZ
ART.DESIGN.
Lasy Państwowe już po raz
trzeci są patronem honorowym
naszej kampanii. Szczególnie
w czasie pandemii rola regular
nych spacerów w lesie jest nie
do przecenienia. Z najnowszych
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badań niemieckich naukowców
wynika, że drzewa rosnące blisko
domów w obszarach miejskich
znacząco obniżają ryzyko zacho
rowania na depresję. - Cały czas
czynimy starania, żeby wzmacniać
społeczną funkcję lasu i uświada
miać społeczeństwo, że przeby
wanie w nim pomaga zniwelować
lęk, stres, pozwala regulować sen,
obniża ciśnienie, a także wzmoc
nić koncentrację - mówi Andrzej
Konieczny, dyrektor generalny
Lasów Państwowych.
Pamiętajcie, że osoby cierpią
ce na depresję i ich rodziny mogą
skorzystać z bezpłatnych konsulta
cji ze specjalistami dzwoniąc pod
Antydepresyjny Telefon Forum
Przeciw Depresji: 22 594 91 00
oraz pod Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA:
22 484 88 01. Więcej o działaniach
naszej Fundacji „Twarze Depresji” przeczytają Państwo na stro
nie: twarzedepresji.pl i na profilu
facebook.com/twarzedepresji.

Jakub
Borowiec
zawodowo związany z branżą finansową;
z zamiłowania podróżnik; wiceprezes Fundacji
„Twarze depresji”.

Z ŻYCIA WZIĘTE

FELIETON

Kiedy w żyłach
płynie smoła

FOT. ARCHIWUM PIOTRA BIELI

TRZYNAŚCIE LAT TEMU PRZEŻYŁEM DRAMAT EPIZODU DEPRESYJNEGO.
CELOWO UŻYWAM SŁOWA „PRZEŻYŁEM”, BY PODKREŚLIĆ,
ŻE DEPRESJA JEST CHOROBĄ ŚMIERTELNĄ.

Piotr Biela

B

yłem na trzecim roku
studiów. Wchodziłem
w dorosłe życie rzucony na „głęboką wodę”.
Przyjechałem z niewielkiego, 30-tysięcznego
Łasku do Krakowa studiować na osławionym Uniwersytecie
Jagiellońskim. Borykałem się z małym
budżetem, kredytem studenckim. Konfrontowałem swoje wyobrażenia i marzenia z faktycznym, często trudnym
i szorstkim stanem rzeczy: próby przyjaźni, pierwszych uniesień, artystycznych ambicji.
Nie przewidziałem, że wstawanie codziennie o 6 rano i chodzenie spać o 22
może doprowadzić mnie do takiego
stanu. Przecież inni odnoszą w ten spo-

sób sukces. Nie byłem jednak przygotowany do takiego „mistrzowskiego”
trybu działania i przeciążenia.
W tamtym czasie na ulicy Brackiej na
ścianie jednego z budynków wyświetlane były krótkie wierszyki. Jeden zapamiętałem: „We krwi masz dumę, bunt
i butę, i przez to życie masz zepsute”.
To był jeden z tych znaków. Lustro. Podobnie jak szczęśliwa znajomość z sąsiadką, która studiowała psychologię.
Od ponad 10 lat pracuję nad sobą, by
nie doświadczyć już podobnego stanu,
w którym wydaje się, że w żyłach zamiast
krwi płynie smoła. Jestem po rocznej terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym
i w kilkuletniej już terapii ericksonowskiej.
Zainteresowany szeroko rozumianym roz-
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wojem osobistym, ukończyłem kurs oraz
studia podyplomowe z coachingu.
Od roku jestem wolontariuszem Fundacji „Twarze depresji”. Od kilku lat
hasło „Nie oceniam. Akceptuję.” wybrzmiewa w mojej głowie. Jestem
dumny i poruszony, że w 12. edycji kampanii „Twarze Depresji. Nie
oceniam. Akceptuję.” udało nam się
wspólnie stworzyć plakaty z portretami ambasadorów Fundacji i pokazać
je ludziom w całej Polsce.

Piotr Biela

administrator danych w jednej z łódzkich korporacji.
Ukończył ukrainoznawstwo na Uniwersytecie
Jagielońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe
z life coachingu na Uniwersytecie Łódzkim.
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Cienka granica
PANDEMIA KORONAWIRUSA ZMIENIŁA BEZPOWROTNIE ŻYCIE WIELU OSÓB.
TO TRUIZM, ALE GDY W GRĘ WCHODZI NAGŁA STRATA NAJBLIŻSZYCH OSÓB,
KTÓRE ZACHOROWAŁY NA COVID-19 I NAGLE ODESZŁY, TO ZACZYNA SIĘ DRAMAT.
BO TA PANDEMICZNA ŻAŁOBA JEST INNA – BYWA JESZCZE TRUDNIEJSZA
I W WIELU PRZYPADKACH LUDZIE NIE WIDZĄ JEJ KOŃCA. DOWIEDZ SIĘ,
GDZIE I KIEDY KOŃCZY SIĘ ŻAŁOBA, A ZACZYNA STAN DEPRESYJNY.

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

Joanna Gabis-Słodownik

P

an Stefan i pani Bożena
pomimo pandemii sta
rali się żyć „normalnie”.
On, kiedy tylko było to
możliwe, chodził na re
habilitację, bo bardzo dbał o zdro
wie. Razem cieszyli się z wizyt swo
ich wnuków, największego szczęścia.
Dzieciaki zachorowały w szkole na
COVID-19. Po kilku dniach pan Ste
fan też. Nie wiadomo, czy do zara
żenia doszło w czasie rehabilitacji,
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gdzie spotykał przecież różne osoby,
czy właśnie w czasie odwiedzin wnu
ków. Niestety zmarł z powodu powi
kłań wywołanych przez COVID-19.
Pani Bożena nie może się pogodzić
ze stratą męża, z którym w miłości
przeżyła pół wieku. Wnuki żyją z ob
ciążeniem i trudno uciec od myśli:
„A jak to przez nas?”. Teraz wszyscy
drżą o babcię Bożenę, która bardzo
cierpi po śmierci męża. Jej stan jest
zbliżony do depresji. Lekarz przepi
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sał leki. Jedna choroba, a lawina zda
rzeń, przez które dla wielu osób ży
cie traci sens.

Pandemiczna
żałoba
Za każdą liczbą, o której słyszymy
codziennie w mediach, która mówi
o zgonach spowodowanych korona

FOT. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI”

WARTO WIEDZIEĆ

wirusem, stoją właśnie takie osobiste
dramaty. Ciężki przebieg choroby, któ
ra atakuje nagle. Brak możliwości bycia
przy chorym w szpitalu, tragiczny finał
- bez możliwości pożegnania się. Ogra
niczenia w podróżowaniu, narzucone
nowe zasady pochówku, zmienione ry
tuały pogrzebowe. A przecież pogrzeb
stanowi ważny element radzenia sobie
ze stratą bliskiej osoby. To jest ta prze
strzeń na wyrażanie emocji związa
nych z bólem i z tęsknotą. A do tego
jeszcze żałoba w samotności - w spo
łecznym dystansie, w kwarantannie.
Nie ma czasu i okazji do wspomnień
na temat zmarłej osoby, brakuje nawet
zwykłego przytulenia. Takie są realia
pandemicznej żałoby. Do gabinetu
psychoterapeutki Anny Wojciechow
skiej przychodzi teraz dużo tzw. „osób
po stratach”. Mówią o bezradności,
o złości, smutku, poczuciu winy. Bywa,
że razem z terapeutką planują symbo
liczne pożegnanie, bo na to prawdziwe
nie było miejsca.

Fazy żałoby
COVID-19 bardzo ten proces
żałoby skomplikował. Elisabeth
Kübler-Ross, amerykańska lekarka
szwajcarskiego pochodzenia, znana ze
swojej przełomowej książki „Rozmo
wy o śmierci i umieraniu” wyróżniła
pięć faz, przez które przechodzi oso
ba nieuleczalnie chora, stojąca twa
rzą twarz ze śmiercią. Podobne fazy

przechodzi osoba, która doświadcza
bolesnej straty: odejścia partnera czy
śmierci bliskiej osoby. Zaprzeczenie
jest, gdy osoba nie przyjmuje do wia
domości, że poniosła stratę. Gniew
i bunt – to czas, w którym odczuwana
jest złość wobec siebie i innych. Pada
wówczas pytanie „Dlaczego spotkało
to mnie?”. Kolejny etap to targowanie
się - z nadzieją, że można cofnąć czas,
a dwa ostatnie to: depresja i akcepta
cja. Te fazy nie muszą występować
po kolei, ale każda z nich jest ważna.
Depresja jest momentem, w którym
osoba myśli o tym, że „nie ma sensu
żyć” po śmierci bliskiej osoby. Brzmi
to dramatycznie, ale to też etap, w któ
rym osoba w żałobie, powoli godzi się
ze stratą. Problem pojawia się, gdy ta
ostania piąta faza, czyli akceptacja dla
sytuacji, nie następuje.

Cienka linia
- Obniżony nastrój, wycofanie
społeczne, smutek – można powie
dzieć, że są to cechy wspólne dla ża
łoby i epizodu depresyjnego – mówi
terapeutka Anna Wojciechowska,
ale dodaje, że tylko do pewnego mo
mentu, do pewnego stopnia. Diabeł
tkwi w szczegółach, czyli w różni
cach. W przebiegu żałoby osoba do
świadcza nie tylko negatywnych, ale
też pozytywnych uczuć, do których
należy np. ulga. Ludowa mądrość:
„Czas leczy rany”, jest faktem. Nega
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tywne emocje z czasem słabną. Ale tak
nie dzieje się w przypadku depresji.
Osoba chora ma negatywny obraz
siebie, otoczenia, przyszłości. Ma po
czucie winy, bezwartościowości, mogą
pojawiać się myśli samobójcze. - Na
pytanie, czy to żałoba tzw. powikła
na, przedłużająca się, czy już depre
sja, odpowie nam psychiatra. Trzeba
do niego iść, gdy tylko zauważymy
problemy w codziennym funkcjono
waniu. Czasami trudno jest samemu
dostrzec taką potrzebę, dlatego warto
być też uważnym na to, co mówią nam
bliscy – podkreśla psychoterapeutka.
Uznaje się, że normą jest, gdy ża
łoba trwa pół roku. Jednak to, w jaki
sposób i jak długo–cierpimy po stra
cie bliskiej osoby, to kwestia bardzo
indywidulana. Proces może trwać
nawet rok. Dlatego ważna jest czuj
ność i uważność na symptomy, które
mogą świadczyć o depresji.

Joanna
Gabis-Słodownik
dziennikarka telewizyjna - od zawsze zaangażowana
w tematy społeczne, autorka książek, wicenaczelna
magazynu „Twarze depresji”. Współwłaścicielka
Just Communication, www.justcommunication. pl
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Depresja

FOT. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RODZINY W WARSZAWIE

poporodowa

Katarzyna Grzybowska

PRZED PANDEMIĄ ŚWIATOWA ORGANIZACJA
ZDROWIA ALARMOWAŁA, ŻE OD 10% DO 30%
KOBIET CHORUJE NA DEPRESJĘ POPORODOWĄ.
TERAZ SYTUACJA STAŁA SIĘ JESZCZE BARDZIEJ
POWAŻNA. NAJNOWSZE BADANIA OPUBLIKOWANE
WE „FRONTIERS IN GLOBAL WOMEN’S HEALTH”
DOWODZĄ, ŻE LICZBA MATEK CIERPIĄCYCH
NA DEPRESJĘ PO PORODZIE WZROSŁA DO 41%.
Z KOLEI LICZBA MATEK DOŚWIADCZAJĄCYCH
SILNEGO LĘKU WZROSŁA Z 29% PRZED PANDEMIĄ
DO 72% OBECNIE. NA TEN TEMAT Z KATARZYNĄ
GORZYBOWSKĄ – POŁOŻNĄ PRACUJĄCĄ W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. ŚW. RODZINY W WARSZAWIE
– ROZMAWIAŁA ANNA MORAWSKA-BOROWIEC.
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- położna od 30 lat związana z przemianami
w położnictwie, działaczka na rzecz naturalnych
porodów, organizatorka pierwszego w Polsce
prywatnego Domu Narodzin, twórczyni Domu
Narodzin Centrum Medycznego Żelazna,
od listopada 2019 r. koordynatorka Centrum
Porodów Naturalnych w Szpitalu Specjalistycznym
im. Św. Rodziny w Warszawie.

Anna Morawska-Borowiec: Z moich osobistych doświadczeń z czasu prowadzenia ciąży w zeszłym roku muszę stwierdzić, że rzeczywiście miałam dwukrotnie
wykonany test na depresję w trakcie ciąży,
ale po porodzie już nie. Niestety miałam
wrażenie, że podejście lekarza i położnej do tego tematu nie było poważne. Czy
Pani zdaniem personel medyczny zwraca
uwagę na objawy depresji poporodowej?
Katarzyna Grzybowska: Aktualnie obowiązujące standardy opieki okołoporodowej zakładają trzykrotną ocenę ryzyka i nasilenia

FOT. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RODZINY W WARSZAWIE (3)

WARTO WIEDZIEĆ

Centrum Porodów Naturalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie.

objawów depresji u kobiet w okresie okołoporodowym, dwa razy w trakcie ciąży i przy
pierwszej wizycie po porodzie.
Z mojego doświadczenia wiem, że jeśli
przyszłej matce dobrze wytłumaczy się
ryzyko depresji, to pacjentki chętnie wypełniają kwestionariusz i są otwarte na rozmowę o depresji.
W moim szpitalu wszystkie pacjentki, u których zdiagnozowane zostanie ryzyko depresji objęte są opieką psychologiczną
podczas całego pobytu w placówce. Dodatkowo, opieka psychologa zapewniona
jest ciężarnym na patologii ciąży, w przypadku zaburzeń emocjonalnych po porodzie, czy po urodzeniu chorego dziecka.
Kto jest szczególnie narażony na depresję poporodową?

Kobiety, które miały i leczyły się na depresję, oraz te panie, które nie mają wsparcia
w rodzinie, mają chore dziecko lub wcześniaka. Takim czynnikiem może być strata
matki w dzieciństwie, czy stresujące zdarzenie, np. kłopoty finansowe, czy śmierć
osoby bliskiej.
Na jakie objawy zwrócić uwagę?
Typowe objawy depresji poporodowej to
mocno nasilające się obniżenie nastroju,
brak energii, brak snu i koncentracji. Towarzyszy im niezdolność do radzenia sobie
z obowiązkami i brak komunikacji, czasami
nawet werbalnej. Mówimy, że kobieta jest
jakby za szybą. Ma poczucie bezwartościowości i winy z powodu bycia „złą matką”.
Często występują nasilające się lęki o zdrowie i życie dziecka, a czasami odwrotnie -

brak chęci do zajęcia się dzieckiem, apatia,
a nawet myśli samobójcze. Najważniejsze
jest, aby wskazać źródło pomocy, tj. spotkanie z psychologiem szpitalnym, Poradnię Zdrowia Psychicznego w ramach NFZ,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie słynie z bardzo wysokiego standardu nie tylko jeśli chodzi o niezwykle empatyczny i bardzo profesjonalny
personel medyczny, ale również warunki
w salach porodowych i poporodowych.
To prawda, możemy pochwalić się komfortowymi warunkami oraz troskliwą opieką
nad kobietą rodzącą w Bloku Porodowym.
W naszym szpitalu niemal 70% porodów
odbywa się drogami natury, jednak tylko
część kobiet decyduje się na poród całkowicie naturalny, bez medykalizacji. Zupełnie wyjątkowym miejscem, w skali całej
Polski, jest Centrum Porodów Naturalnych.
To oddział szpitalny, składający się z trzech
pojedynczych apartamentów porodowych,
wyposażonych w baseny porodowe, refundowany przez NFZ.
Kobiety rodzące przebywają tu od początku
w obecności osoby towarzyszącej i mają
nieograniczony kontakt z dzieckiem. Nie ma
tu medykalizacji porodu i zabiegowości, co
znacznie ogranicza ryzyko powikłań. Opieka
położnych jest bardzo kompleksowa. Bardzo dużo czasu poświęcamy na odpowiedzi na pytania, pomoc podczas pierwszego
kontaktu z dzieckiem, czy naukę przystawiania do piersi. Z naszych statystyk wynika, że coraz więcej kobiet wybiera Centrum Porodów Naturalnych ze względu na
indywidualne podejście do porodu.
Dziękuję za rozmowę.
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„Depresja
poporodowa.
Możesz z nią wygrać”
Anna Morawska

Płaczesz. Brakuje ci siły, by zająć się
dzieckiem. Boisz się, że nie dasz
rady go wychować, że nie potrafisz
być dobrą matką?
Dziecko odmienia życie każdej kobiety,
ale nie zawsze może ona w pełni cieszyć się
macierzyństwem. Z depresją poporodową
zmaga się co dziesiąta matka. Po raz pierwszy
kobiety, które doświadczyły tej koszmarnej
choroby, opowiedziały o swoich zmaganiach
po urodzeniu dziecka. W książce „Depresja
poporodowa. Możesz z nią wygrać”
Anna Morawska przełamuje tabu i rozmawia
o najbardziej przemilczanej „twarzy depresji”.
Leczenie i psychoterapia to jedyna droga,
by wygrać z chorobą śmiertelnie
niebezpieczną dla matki i dziecka.

„Ornitologia terapeutyczna”
Piotr Tryjanowski, Sławomir Murawiec

Obserwowanie ptaków zmniejsza objawy lękowe, depresyjne,
poprawia funkcje poznawcze i może działać terapeutycznie
– przekonują autorzy książki, przedstawiając liczne badania naukowe.
Publikacja jest zbiorem esejów przygotowanych z wszechstronną podbudową
naukową. Wyjaśnia związki pomiędzy zdrowiem a przyrodą. Skierowana jest do
osób otwartych na nowe informacje i chcących zrozumieć siebie, jak i otaczający świat. Nie jest to podręcznik, choć warto mieć go zawsze pod ręką.
Pisana była na kilku poziomach: zarówno naukowym, jak i wynikającym z doświadczeń w prowadzeniu obserwacji ptaków i ludzi. Podejmowana tematyka to
nowość w psychiatrii, a przy okazji także wskazanie, że poza klasycznymi metodami psychoterapii i farmakoterapii, możliwe do zastosowania są inne metody
pomocy pacjentom. Książka zawiera sporo zaleceń, od tych najprostszych, by
po prostu wyjść w teren i przyglądać się ptakom, po gatunkowe zalecenia – na
przykład wsłuchiwanie się w głos kukułki, czy odtwarzanie specjalnych utworów
muzycznych wykorzystujących ptasie motywy.
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Nie oceniaj
. Dołącz

!

„Po co starać się, skoro i tak nie mamy wpływu na to,
jak wszystko się ułoży? Takie pytanie zadają dzieci
swoim nauczycielom, rodzicom, psychologom”

Joanna
Gabis-Słodownik
zastępczyni redaktor naczelnej

- zauważa Agnieszka Dąbrowska, psychiatra dziecięcy.
Mnie to przeraża, bo świadczy o poczuciu beznadziei, której doświadcza
młodzież. To przecież ten czas w ich życiu, kiedy powinni wiedzieć i widzieć,
że warto się starać, że warto mieć wpływ na to, jak jest.
To efekt „zdalnego życia” bez rówieśników u boku. Czasu bez możliwości
wspólnego przeżywania sukcesów i porażek w szkole. Brak interakcji
społecznych rodzi frustrację. To także efekt tego, co widzą dzieci w domach.
Rodziców w ciągłej pracy, nierzadko sfrustrowanych i wycieńczonych
psychicznie realiami życia w pandemii. Dorośli są jak tykająca bomba, bo boją
się utraty pracy i śmierci bliskich na COVID-19. Są zmęczeni narzuconym im
drugim etatem – pracy nauczyciela do późnych godzin nocnych. Coraz częściej
krzykiem, zniecierpliwieniem reagują na: „Mamo pomóż, tato nie rozumiem”.
Na bezbronnym dziecku łatwiej się wyładować. Krzyk powoduje u dziecka
wytwarzanie kortyzolu – hormonu stresu i długoterminowo może prowadzić do
nieodwracalnych zmian w mózgu, w tym do depresji. A przecież nie brakuje też
domów, w których nie ma troskliwego rodzica pochylonego nad potrzebami
dziecka – tylko jest skupiony na sobie i swoich potrzebach jak np. alkoholik,
narkoman. Dzieci zostają wtedy ze swoimi problemami zupełnie same.
Badania opublikowane przez Rzecznika Praw Dziecka mówią, że ośmioro na
dziesięcioro uczniów chce wrócić do szkoły. Połowa uważa, że nauka zdalna źle
wpływa na ich zdrowie psychiczne. Z drugiej strony jest spora grupa młodych
ludzi, którzy w pandemii i tym zdalnym życiu „umeblowali się”. Problem w tym, że
może przyjść im zapłacić za to wysoką cenę, bo takie życie prowadzi do zanikania
umiejętności społecznych. Ich brak uwidoczni się, gdy wrócimy do spotkań twarzą
w twarz. I to my - dorośli musimy pomóc dzieciakom z tego wszystkiego wyjść.
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Badania opublikowane
przez Rzecznika Praw
Dziecka mówią,
że ośmioro na
dziesięcioro uczniów
chce wrócić do szkoły.
Połowa uważa,
że nauka zdalna źle
wpływa na ich zdrowie
psychiczne.
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W CZASIE PANDEMII DWUKROTNIE WZROSŁA
LICZBA POLAKÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ
Z DEPRESJĄ.
POŁĄCZENIE FARMAKOTERAPII I PSYCHOTERAPII
JEST NAJSKUTECZNIEJSZĄ DROGĄ
WALKI Z TĄ CHOROBĄ.

TWARZE DEPRESJI
NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.
w w w.t war zedepresji.pl
forumpr zeciwdepresji.pl
stopdepresji.pl
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