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OD NACZELNEJ

Twarze depresji. 
Nie oceniaj ...

W Polsce mamy zaledwie 90 lekarzy psychiatrów na milion mieszkańców. Ten 
wynik plasuje nas na niechlubnym, przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. 
Z danych Eurostatu płynie smutny wniosek – gorzej jest tylko w Bułgarii.

Milionom Polaków doświadczających problemów psychicznych pomagają 
ponad 4 tysiące lekarzy psychiatrów. Nieco więcej jest psychologów – ponad 
75 tysięcy. Co oczywiste, to za mało, by bez kolejek móc pomagać wszystkim 
potrzebującym wsparcia. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku dzieci 
i młodzieży. Nad ich zdrowiem czuwa niewiele ponad 450 psychiatrów, co oznacza, 
że jeden taki specjalista przypada na ok. 15 tysięcy dzieci.

 Od początku istnienia Fundacji „Twarze depresji” za najważniejszy cel naszej 
działalności stawialiśmy sobie umożliwienie korzystania z bezpłatnej pomocy 
psychologicznej wszystkim tym, których nie stać na skorzystanie z prywatnej terapii 
lub na taką pomoc muszą czekać miesiącami.

W końcu się udało! Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy od czerwca 
aż trzy programy bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej. Pierwszy - dla 
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów - dzięki wsparciu finansowemu 
Huawei Polska. Drugi – dla osób chorych na raka zmagających się również 
z trudnościami psychicznymi oraz ich rodzin – finansowany dzięki wsparciu 
Nationale-Nederlanden. Trzeci – dla osób dorosłych doświadczających kryzysu 
psychicznego - finansowany dzięki wsparciu Fundacji Enea. Szczegółowy opis 
tych programów znajdą Państwo w naszym najnowszym magazynie oraz na naszej 
stronie www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.

Bardzo się cieszymy, że dzięki współpracy z Nationale-Nederlanden, 
Fundacją Enea oraz PZU, a także Huawei Polska udało nam się również 
przygotować dla Państwa kolejny numer magazynu „Twarze depresji”. 
Znajdą w nim Państwo m.in. wywiady z: aktorką Ewą Błaszczyk  
– ambasadorką naszej kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, 
Bartkiem Jędrzejakiem – prezenterem TVN chorującym na depresję,  
prof. Piotrem Gałeckim – Krajowym Konsultantem w Dziedzinie Psychiatrii,  
prof. Jerzym Samochowcem – prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  
dr Anetą Liberą ze Wschodniego Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej 
w Lublinie. Polecamy również felietony specjalistów oraz raporty: o zdrowiu 
psychicznym w czasie pandemii, bezsenności i najczęstszych problemach 
Polaków, z którymi zgłaszają się do gabinetu psychiatry.

Anna 
Morawska-Borowiec

redaktor naczelna
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FOT. WOJCIECH DROZDROWICZ

TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.
Uważam, że nasze życie jest bardzo kruche. Wszystko  
może się zmienić w ułamku sekundy o 180 stopni.  

Moja głowa takimi przemyśleniami jest wypełniona od ponad 20 lat. 
I dobrze wiem, że o głowę musimy dbać. To jest nasza centrala.  
W związku z tym nasze zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne. 



5

TWARZE DEPRESJI

03/2021

NASZ RAPORT

Zdrowie psychiczne  
w garści pandemii

PANDEMIA KORONAWIRUSA WCIĄŻ ODCISKA PIĘTNO 

NA ZDROWIU PSYCHICZNYM MILIONÓW LUDZI NA 

CAŁYM ŚWIECIE, RÓWNIEŻ W POLSCE. W 2020 ROKU 

POLSCY LEKARZE WYSTAWILI AŻ 1,5 MLN ZAŚWIADCZEŃ 

STWIERDZAJĄCYCH ZABURZENIA PSYCHICZNE. Z TEJ 

LICZBY CO CZWARTA OSOBA OTRZYMAŁA ZAŚWIADCZENIE 

W ZWIĄZKU Z DEPRESJĄ – WYNIKA Z DANYCH ZUS.  

PRAWIE POŁOWA Z TYCH OSÓB, U KTÓRYCH 

STWIERDZONO DEPRESJĘ, BYŁA W WIEKU 35–49 LAT.

Anna Morawska-Borowiec, Jakub Borowiec
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S zacuje się, że w czasie pandemii liczba Pola-
ków chorujących na depresję wzrosła dwu-
krotnie. Już przed pandemią uważano, że 
co druga osoba zmagająca się z tą choro-

bą, nie leczyła się. Z najnowszego raportu ZUS wy-
nika, że w czasie pandemii więcej Polaków z objawa-
mi depresji udało się do lekarza. W efekcie o ponad 
20% wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich wysta-
wionych z powodu tej choroby w porównaniu do 
2019 roku. Dłuższy jest też czas powrotu do zdrowia.

Czego boją się Polacy?
 Lista lęków w czasie pandemii jest bardzo długa. 

To lęk przed zakażeniem wirusem SARS-COV-2, 
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Anna 
Morawska-Borowiec 
psycholog, dziennikarka telewizyjna 
związana  z „Panoramą” w TVP2; prezes 
Fundacji „Twarze depresji”, redaktor 
naczelna magazynu  „Twarze depresji”, 
autorka książek: „Twarze depresji” , „Depresja poporodowa. Możesz z nią 
wygrać.” i „Ola w Jaśkowym Sadzie”, 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”.

Jakub Borowiec 
wiceprezes Fundacji „Twarze depresji”, 
sekretarz redakcji magazynu „Twarze 
depresji”, zawodowo związany z branżą 
finansową, z zamiłowania podróżnik.
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„Model mediacji łańcuchowej dotyczący 
objawów COVID-19 i skutków zdrowia 
psychicznego u Amerykanów, Azjatów 
i Europejczyków” ukazał się w czasopi-
śmie „Nature”. Czytamy w nim, że wpływ 
na tak negatywny nastrój Polaków miały: 
poczucie samotności, lęk przed izolacją 
społeczną, problemami finansowymi, 
a także ogromna liczba negatywnych 
wiadomości w mediach – od podawania 
codziennie liczby zakażeń i zgonów, po 
problemy służby zdrowia takie jak: braki 
kadrowe, zamykanie szpitali, deficyt le-
karstw i środków ochrony osobistej. 

Coraz częściej lekarze zwracają uwa-
gę na tzw. syndrom „long  COVID”- ze-
spół zaburzeń, które towarzyszą pacjen-
tom przez co najmniej 12 tygodni po 
zakażeniu koronawirusem. Najbardziej 
niepokojące z nich to: silne duszności, 
zmęczenie i tzw. „mgła mózgowa”- spo-
wolnienie i pogorszenie czynności my-

przed śmiercią własną oraz bliskich, lęk 
z powodu informacji o przepełnionych 
szpitalach i niewydolności służby zdro-
wia, lęk przed brakiem dostępu do lekarzy. 
Istotne są obawy natury ekonomicznej: 
przed problemami finansowym, zapaścią 
gospodarki i utratą pracy. Negatywnymi, 
psychologicznymi skutkami pandemii 
najbardziej dotknięci są młodzi ludzie – 
w wieku od 18 do 24 lat – wynika z ra-
portu naukowców z Uniwersytetu SWPS, 
Instytutu Psychologii Polskiej Akademii 
Nauki i Indiana University of Pennsyl- 
vania. Do podobnych wniosków doszli 
również naukowcy z Uniwersytetu War-
szawskiego. Przygnębienie młodych ludzi 
specjaliści tłumaczą zmianą stylu życia, 
ograniczeniem relacji międzyludzkich 
i realizacji własnych potrzeb, co istotnie 
wpłynęło na wzrost poczucia samotności 
i niezrozumienia. Jak twierdzą naukowcy 
z UW, wyzwania związane ze zdalną pracą 
i szkołą pod jednym dachem przyczyniły 
się do tego, że w drugiej połowie zeszłe-
go roku największego nasilenia objawów 
depresji doświadczyły osoby w wieku od 
35 do 44 lat. Przedłużająca się pandemia 
generuje ciągły stres i lęki związane z trud-
ną, często nieprzewidywalną sytuacją, co 
bez wątpienia ma wpływ na wzrost zacho-
rowań na depresję i zaburzenia lękowe.

Koronawirusowe 
zniszczenia 

Naukowcy na całym świecie szukają 
odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę 
koronawirus powoduje w naszym orga-
nizmie. Jedna z nich zakłada, że wirus 
wywołuje zapalenie naczyń krwiono-
śnych, niedotlenienie organów i uszko-
dzenia układu nerwowego. Negatywne 
zmiany występują w płucach, sercu 
i nerkach. Uszkodzenia w mózgu przy-
czyniają się do chorób psychicznych 
i neurologicznych.

Polacy z wysokim 
poziomem lęku, 
depresji i stresu

Międzynarodowy zespół naukow-
ców, pod przewodnictwem Cuiyan 
Wang z Chin, doszedł do wniosku, że 
Polska i Filipiny to kraje o najwyższym 
poziomie lęku, depresji i stresu. Raport pt. 

ślowych oraz spadek nastroju. Jak podaje 
brytyjski urząd statystyczny, takie objawy 
dotykają nawet co piątego ozdrowieńca.

Warto zauważyć również wnioski, 
do których doszli naukowcy z Singa-
puru: do grona osób najbardziej nara-
żonych na zachorowanie na depresję 
lub zaburzenia lękowe w związku z CO-
VID-19 należą: kobiety, młodzi dorośli, 
osoby o niższym statusie społeczno-
-ekonomicznym, osoby mieszkające 
na wsi i o wysokim ryzyku zakażenia 
koronawirusem.

Brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu 
Oksfordzkiego wzięli pod lupę ponad pół 
miliona ozdrowieńców. Okazało się, że 
osoby, które chorowały na COVID-19, 
w ciągu pół roku były bardziej narażone 
na zachorowanie na depresję, psychozę, 
a także demencję i udar mózgu. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
nie ma wątpliwości, że pandemia CO-
VID-19 nasili problemy ze zdrowiem 
psychicznym na całym świecie. Po-
dobny alarm podnoszą eksperci ONZ. 
Tylko z depresją zmaga się prawie 300 
milionów ludzi na świecie. Jednym z ob-
jawów tej choroby są myśli samobójcze. 
Nieleczona depresja jest chorobą śmier-
telną. Połączenie farmakoterapii i psy-
choterapii to najskuteczniejsza metoda 
walki z tą chorobą.

Przy rosnącej liczbie chorych, nie-
wystarczającej liczbie lekarzy psychia-
trów i psychologów oraz utrudnionym 
dostępie do tych specjalistów, czeka 
nas nieuchronny dramat i cierpienie 
milionów ludzi. Dlatego – jak apeluje 
ONZ - we wszystkich krajach na świecie 
muszą znaleźć się ogromne środki na 
dofinansowanie całego obszaru zdrowia 
psychicznego, który już przed pandemią 
był najbardziej zaniedbanym elemen-
tem polityki zdrowotnej. 
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PŁACZESZ? CZUJESZ,  
ŻE BRAKUJE CI ENERGII,  

ŻE NIC JUŻ CIĘ NIE CIESZY? 
MASZ PROBLEMY ZE SNEM, 

Z KONCENTRACJĄ, PAMIĘCIĄ, 
APETYTEM? MYŚLISZ 

O SWOIM ŻYCIU TYLKO 
W CZARNYCH KOLORACH?

Pierwszy taki program 
w Polsce 

O bserwujesz u swoje-
go dziecka spadek 
nastroju, drażli-
wość, wycofanie, sil-
ne i skrajne zacho-

wania emocjonalne, zaburzenia 
koncentracji, trudności w nauce, 
nasilony lęk? Nie czekaj!  

Codziennie słyszymy o mło-
dzieży, której pandemia odebrała 
nie tylko rok szkoły, kontakt z ró-
wieśnikami, możliwość rozwoju, ale 
co najgorsze, odebrała im nadzieję. 
Doświadczenie pandemii jest po-
ważnym kryzysem. Efekt? Rosną 
statystyki młodych osób chorych 
na depresję, drzwi do gabinetów 

specjalistów nie zamykają się – o ile 
rodziców stać w ogóle na terapię 
dziecka. 

1 czerwca w Dniu Dziecka Fun-
dacja „Twarze depresji” i Huawei 
Polska ruszają z pierwszym w Pol-
sce programem bezpłatnej pomo-
cy dla dzieci, młodzieży i osób 
do 24 roku życia zmagających się 
z depresją. Dzięki pomocy psycho-
logów, psychiatrów i terapeutów 
w formie zdalnych spotkań online, 
dzieci z każdego zakątka Polski będą 
mogły liczyć na wsparcie i rozmo-
wę ze specjalistami. Aby skorzystać 
z programu, wystarczy zapisać się 
na spotkanie i połączyć online.  



8 03/2021

NASZE PROGRAMY 

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

Zdalna forma spotkań pozwala na bezpłatną pomoc 
także tym dzieciom i nastolatkom, które do tej pory 
nie mogły sobie na nią pozwolić ze względu na sytuację 
rodzinną, ekonomiczną, czy  brak gabinetu psychologa 
w najbliższej okolicy. W wielu środowiskach, zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach lub na wsiach, udanie 
się po pomoc do psychologa to nadal temat tabu. Wy-
korzystanie narzędzi online pozwala uniknąć stygma-
tyzowania dzieci, które potrzebują takiej pomocy, daje 
większą swobodę i możliwość zwalczenia wstydu zwią-
zanego z wizytą u psychologa. 

- Wsparcie psychiczne uczniów i młodych doro-
słych do 24 roku życia jest dla nas priorytetem. Badania 
pokazują, że właśnie ta grupa wiekowa najbardziej nie 
radzi sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią i izo-
lacją. Dlatego w Dniu Dziecka uruchamiamy pierwszy 
w Polsce program zdalnej pomocy psychologicznej 
i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i osób pełno-
letnich do 24 roku życia zagrożonych depresją – mówi 
Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze 
depresji”. - Wśród naszych specjalistów jest Katarzyna 
Wojciechowska – lekarka należąca do elitarnej grupy 
psychiatrów dzieci i młodzieży, których w Polsce mamy 
nieco ponad 450. Do takich specjalistów część dzieci 
w ogóle nie ma szansy się dostać, bo w najbliższej oko-
licy ich nie ma, a tam, gdzie są, trzeba czekać często 
w wielomiesięcznych kolejkach. W naszym zespole 
konsultacji udziela również terapeutka Aleksandra 
Brzezińska - pracująca z dziećmi i dorosłymi w nurcie 
poznawczo-behawioralnym. Wyzwaniom związanym 
ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży poświę-
cimy cały następny numer magazynu „Twarze depresji”, 
który będzie bezpłatny dzięki wsparciu Huawei Pol-
ska. Mamy nadzieję, że trafi do jak największej liczby 
uczniów, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Cieszymy się, że tak ważny program zdalnej po-
mocy zdecydowała się wesprzeć firma Huawei Polska. 
Współpraca z Fundacją to już kolejna inicjatywa na 
koncie tej firmy, która wspiera walkę z wykluczeniem 
w obszarze dostępu do opieki zdrowia psychicznego, 
a dzięki wykorzystaniu nowych technologii, daje szansę 
każdemu potrzebującemu wsparcia dziecku i nastolat-
kowi w Polsce.

- Będąc światowym liderem w dostarczaniu tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych, od lat po-
dejmujemy działania na rzecz walki z wykluczeniem 
w różnych jego aspektach, w szczególności skupiając się 
na tych, które zaprzęgają nowe technologie , by wyrów-
nywać szanse i wspierać grupy wrażliwe. Zdecydowa-
liśmy się na współpracę z Fundacją „Twarze depresji”, 
ponieważ zależy nam na tym, aby każde dziecko, które 
zmaga się z zaburzeniami depresyjnymi i potrzebuje 
specjalistycznej pomocy, miało do niej dostęp. Nikt 
nie powinien być wykluczony – powiedział Ryszard 
Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Hu-
awei Polska.

Ambasadorzy kampanii społecznej „Twarze de-
presji. Nie oceniam. Akceptuję.” - wybitny sportowiec 
Marek Plawgo i aktor Piotr Zelt, którzy leczą się na  

depresję, nie mają wątpliwości, że pomoc fachowców 
jest w przypadku tej choroby niezbędna. Mówią jednym 
głosem: - Dzięki lekarzowi psychiatrze i psychologowi 
skutecznie walczę z depresją i nie wstydzę się o tym 
mówić! Skorzystaj z bezpłatnej, zdalnej pomocy psycho-
logicznej i psychiatrycznej Fundacji „Twarze depresji”.

Jak skorzystać z programu? Na stronie interne-
towej www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna 
znajdziecie zakładkę do zapisów. Poza tym wszelkie 
wskazówki są także na social mediach Fundacji. 

W Polsce brakuje około dwustu psychiatrów dzie-
cięcych, a w niektórych rejonach naszego kraju jest 
tylko jeden taki specjalista. W szpitalach psychiatrycz-
nych dla dzieci brakuje miejsc. Dlatego nie mamy wąt-
pliwości, że ten program jest niezbędny. Dzieci same 
nie poradzą sobie z trudnymi przeżyciami. Ważne jest, 
żeby jak najszybciej umożliwić młodym osobom prze-
żywającym trudności emocjonalne dostęp do opieki 
psychologicznej. 
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„MAM OCHOTĘ SIĘ PODDAĆ. TA WALKA NIE MA SENSU.”  CZY JEST WAM TO BLISKIE?  
A MOŻE BARDZIEJ TRAFIAJĄ DO WAS SŁOWA OSOBY NARAŻONEJ NA NOWOTWÓR,  

BO W JEJ RODZINIE CHORUJE KILKA OSÓB, ALE ONA BOI SIĘ IŚĆ NA BADANIA?  
TE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI NIE MOGĄ POZOSTAĆ BEZ ODPOWIEDZI.  

DLATEGO OD CZERWCA - RAZEM Z NATIONALE-NEDERLANDEN – URUCHAMIAMY 
PROGRAM BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB CHORYCH  

NA RAKA – ZAGROŻONYCH DEPRESJĄ, A TAKŻE DLA ICH RODZIN.  
TO PIERWSZY TEGO TYPU PROGRAM REALIZOWANY W POLSCE.

Rak?  
To nie tak! 

Nationale-Nederlanden 
od dekady angażuje 
się w edukację Po-
laków, jeśli chodzi 
o szerzenie wiedzy 

na temat diagnostyki oraz profilak-
tyki związanej z nowotworami. Teraz 
firma postanowiła poruszyć temat 
kondycji psychicznej nie tylko osób 
chorych na raka, ich bliskich, ale każ-
dej osoby, która boi się choroby i któ-
ra ze strachu rezygnuje np. z badań 
profilaktycznych. Tak powstała akcja 
„Rak? To nie tak!”. 

- W ramach kampanii „Rak? To 
nie tak!” chcemy przełamać tabu 
związane z tematem nowotworów 
i zwalczać fałszywe przekonania, jak 
np. to, że pójście na badanie profilak-
tyczne musi skończyć się znalezie-
niem choroby lub, że mówienie, czy 
myślenie o raku jest „proszeniem się” 
o niego.  Stawiamy też na wsparcie 
psychologiczne, którego potrzebują 
osoby chore, ale także często osoby 
z ich najbliższego otoczenia – mówi 
nam Marta Maszewska-Danielewicz, 
dyrektor ds. komunikacji marketingo-
wej i marki w Nationale-Nederlanden.

Powstały wideoporadniki, któ-
re można znaleźć na stronach  
Nationale-Nederlanden. W nich 
eksperci przekonują, że, oswajając 
strach związany z chorobą, można 

je z nią cała rodzina. W leczeniu, jak 
wiadomo, niezbędne jest zachowanie 
pozytywnego myślenia. Pacjent onko-
logiczny otoczony jest opieką medycz-
ną, ale psychologiczną już rzadziej. 
Stąd uznaliśmy, że warto zaangażować 
się w taką pomoc, stąd nasza współ-
praca z Fundacją „Twarze depresji” 
i uruchomienie zdalnej pomocy. 

Depresja wśród pacjentów onko-
logicznych jest zdecydowanie częstsza 
niż w populacji generalnej. Badania 
pokazują, że średnio co trzecia osoba 
chora na raka cierpi także na depresję. 
Leczenie jest trudne, a problem - bar-
dzo poważny. Dlatego nie ma wątpli-
wości, że wspólny program – porad-
nictwo online dla tej grupy osób i ich 
rodzin, jest bardzo potrzebny. 

skuteczniej dbać o swoje zdrowie. 
Każdy z filmików jest adresowany do 
jednej z trzech grup, do których cała 
kampania jest kierowana. Dotyczą 
one zdrowia psychicznego i wspar-
cia osób chorych w walce o zdro-
wie. Teraz rusza kolejna odsłona tej 
kampanii. 

Nationale-Nederlanden zauwa-
żyło potrzebę poruszenia tematu de-
presji właśnie u osób chorych na raka 
i ich bliskich, a także u osób zdro-
wych, których temat chorób nowo-
tworowych w różnych formach do-
tyczy. Wszyscy oni będą mogli liczyć 
na fachową pomoc specjalistów Fun-
dacji. - W ramach nawiązanej współ-
pracy z Fundacją „Twarze depresji” 
planujemy umożliwić ponad 500 
osobom możliwość odbycia zdalnych 
konsultacji z psychologiem – mówi 
Marta Maszewska-Danielewicz. 

- Temat onkologii jest poruszany 
w naszych kampaniach społecznych 
od wielu lat. Organizujemy liczne 
akcje, w których mówimy nie tylko 
o tym, jak dbać o zdrowie, ale ofe-
rujemy realne wsparcie – możliwość 
badań. Poza screeningiem ciała wie-
my, że ważne jest zdrowie psychiczne 
– mówi Marta Pokutycka-Mądrala, 
dyrektor komunikacji korporacyjnej 
Nationale-Nederlanden.  – Gdy na 
raka choruje bliska osoba, to choru-

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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Skorzystaj z bezpłatnej 
pomocy 

psychologicznej!
ENEA, DZIAŁAJĄCA W OPARCIU O ZASADĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU,   

SKUTECZNIE I Z ZAANGAŻOWANIEM REALIZUJE  STANDARDY  
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU, W SZCZEGÓLNOŚCI  

W OBSZARZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. 

Weronika Pernak
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Fundacja Enea jest partne-
rem tegorocznej 13. edycji 
kampanii „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję.”, 
która rusza 1 października. 

Ponadto dzięki finansowemu zaan-
gażowaniu Fundacji Enea, Fundacja 
„Twarze depresji” będzie świadczyć 
bezpłatną, zdalną pomoc psycholo-
giczną przez blisko 100 dni. Zapisy 
ruszyły 1 czerwca, ale konsultacje 
z psychologami i terapeutami rozpocz-
ną się 1 października. Regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy znajduje się na 
stronie: www.twarzedepresji.pl/po-
mocpsychoogiczna. Można też napisać 
na adres: pomoc@twarzedepresji.pl.

6,5 mln zł  
na walkę  

z pandemią 
Spółki z Grupy Enea z wielkim za-

angażowaniem podeszły do działań 
wspierających rząd w walce z korona-
wirusem. Część infolinii dla klientów 
Enei przekazano NFZ, w celu wzmoc-
nienia systemu telefonicznej informacji 
pacjenta. Ponadto służbom ratunkowym 
udostępniono samochody służbowe na-
leżące do Enei.

Poza wsparciem finansowym szpitali 
i placówek medycznych w kwocie bli-
sko 6,5 mln zł, Grupa, poprzez Fundację 
Enea, zadbała także o dobrostan swoich 
pracowników, m.in. organizując dla nich 
webinar o leczeniu depresji przygotowa-
ny przez Fundację „Twarze depresji”.

– Pandemia istotnie wpłynęła na 
działania z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu w Grupie Enea. Spół-
ki z Grupy Kapitałowej niezwłocznie 
wdrożyły nowe zasady organizacji pracy, 
zwiększające bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych oraz klientów. Fundacja 

priorytetowo  – stąd m.in. pomoc psycho-
logiczna dla kobiet w ramach programu 
„Dzień Kobiet z Eneą”, czy współpraca 
z Fundacją „Twarze depresji” na rzecz 
pomocy osobom zmagającym się z tą 
chorobą – dodaje Anna Lutek.

Integracja poprzez 
zaangażowanie

Działania Grupy skupiają się rów-
nież na innych wartościach, takich jak 
bezpieczeństwo i odpowiedzialność. 
Za pośrednictwem Fundacji Enea oraz 
programów wolontariatu pracowniczego 
Grupa podejmuje inicjatywy odpowia-
dające na ważne problemy społeczne. 
W związku z potrzebą i koniecznością 
działania, pracownicy zaangażowali się 
w akcję „Enea dla pokoleń”, w ramach 
której pomagali osobom potrzebują-
cym i starszym w codziennych zaku-
pach. Dzięki zaangażowaniu w projekt 
wolontariuszy, seniorzy i osoby samotne 
otrzymały niezbędną pomoc w trudnych 
czasach izolacji. Możliwość uczestni-
czenia przez pracowników w takich 
działaniach wpływała pozytywnie na 
ich samopoczucie. Co więcej, mimo 
lockdown’u i innych obostrzeń, zainte-
resowanie wolontariatem pracowniczym 
jest coraz większe.

Enea zainaugurowała ponadto projekt 
„Misja Profilaktyka. Zdrowie zaczyna się 
w głowie”, którego celem było szerzenie 
wiedzy na temat zdrowia psychicznego 
oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, 
zaś pracodawca wprowadził możliwość 
skorzystania przez pracowników z pomo-
cy psychologicznej – informuje Anna Lu-
tek, dyrektor Departamentu Public Re-
lations i Komunikacji w Enea S.A. oraz 
przewodnicząca Rady Fundacji Enea.

Pomoc  
dla lokalnych 
społeczności

Grupa Enea aktywnie uczestni-
czy w życiu społeczności lokalnych, 
w których funkcjonują m.in. pracownicy 
i klienci Spółki. Przejawia się to w obser-
wowaniu otoczenia, diagnozowaniu jego 
potrzeb i takim planowaniu działań, aby 
stać się jak najskuteczniejszym wspar-
ciem dla społeczeństwa.

 Jak wynika z badań, kobiety w więk-
szym stopniu niż mężczyźni odczuwają 
ekonomiczne, zdrowotne czy psycholo-
giczne skutki pandemii. Dlatego 8 mar-
ca, w ramach inicjatywy „Dzień Kobiet 
z Eneą”, Fundacja Enea zorganizowała 
bezpłatne telefoniczne linie wsparcia 
dla Polek chcących skorzystać z pomo-
cy psychologicznej. Psychologowie byli 
dostępni przez cały marzec. Fundacja 
zorganizowała ponadto zbiórkę, z której 
dochód w całości przeznaczony został 
na konsultacje z psychologami w kolej-
nym miesiącu. „Dzień Kobiet z Eneą” 
uświetnił koncert online zespołu Varius 
Manx. Na profilu Enei na kanale youtube 
dostępny jest podcast z udziałem woka-
listki zespołu, Kasi Stankiewicz.

- Działania na rzecz poprawy do-
brostanu psychicznego społeczeństwa, 
szczególnie w dobie pandemii, traktujemy 

Weronika 
Pernak 
młodszy specjalista  
ds. społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu w Enei SA. Zajmuje się projektami społecznymi 
oraz koordynacją wolontariatu pracowniczego w Grupie 
Enea. Realizuje działania prowadzone przez Fundację 
Enea, w tym projekty dotyczące profilaktyki i zdrowia 
psychicznego pracowników oraz lokalnych społeczności.

PARTNER PROGRAMU I WYDANIA
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Ewa Błaszczyk – aktorka, pomysłodawczyni i założycielka Kliniki „Budzik”  
dla dzieci w śpiączce i powstającego „Budzika” dla dorosłych w Warszawie,  

prezes Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, . Ambasadorka kampanii społecznej 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” opowiedziała Annie Morawskiej-Borowiec 

o największych życiowych wyzwaniach.

bardzo pilnować
równowagi

Muszę

FOT. WOJCIECH DROZDOWICZ  – ARCHIWUM FUNDACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO”?

WYWIAD WYDANIA 
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Anna Morawska-Borowiec: Pandemia, izo-
lacja, reżim sanitarny, zdalna praca i szko-
ła, zamknięte teatry, restauracje – w takich 
realiach nie trudno zrozumieć, dlaczego 
obserwujemy znaczący wzrost zachorowań 
na depresję. W jaki sposób Pani radzi sobie 
z nastrojem w czasie pandemii?
Ewa Błaszczyk: Mnie życie już wcześniej 
przyzwyczaiło do trudnych sytuacji i już 
wtedy starałam się znaleźć na to jakąś me-
todę. Jestem zadaniowcem. Wiem, że w ta-
kim czasie newralgicznym, trudnym, dobrze 
jest stawiać sobie cele realne do osiągnięcia. 
Trzeba dzielić je na etapy, odcinki, żeby nie od 
razu Kraków budować. I krok po kroku cele 
realizować. To zajmuje umysł, czas i ener-
gię. Ja osobiście właśnie takie rozwiązanie 
stosuję. Realizuję swoje cele - obecnie budu-
je się Klinika „Budzik” dla dorosłych na war-
szawskim Bródnie, więc przy tym mam zaję-
cie. Moja córka Ola jest w domu, więc staję 
na rzęsach, żeby nie doprowadzić u niej do 
zakażenia koronawirusem. W związku z tym 
w domu - jak w szpitalu - obowiązuje pełen 
reżim sanitarny. Drugi szpital - na warszaw-
skim Mokotowie, gdzie moja 90-letnia ma-
ma leży i nic innego robić nie może, więc 
jest podobna sytuacja jak w domu. Aby zająć 
czymś głowę, dużo czytam, przenosząc się 
do świata fikcji i iluzji w literaturze. W ostat-
nim czasie przeczytałam bardzo dużo sztuk 
dwuosobowych i jednoosobowych. To jest 
dla mnie jedyne zajęcie, które mogę wyko-
nywać w czterech ścianach między łóżkiem 
a fotelem. Pracuję i mam nadzieję, że doj-
dzie do premiery. Nawet jeśli nie, to cały czas 
to robię. Zatem dla mnie rozwiązaniem jest 
zadaniowość, żeby nie dać się tej atmosfe-
rze przerażenia pandemią i wszelkim restryk-
cjom. Staram się robić to, co w tym świecie 
ograniczeń jest możliwe na miejscu. Mam 
„spacerniak” w moim własnym „więzieniu”, 
bo mam kawałek ogródka.

To jest na pewno bardzo ważne, żeby wyjść 
z domu niezależnie od tego, czy wybierze-
my się do ogródka, czy na spacer do lasu. 
Zdarza się Pani szukać wyciszenia i dobrej 
energii w lesie?
Tak, zdarza się. Czasem, gdy już się du-
szę w domu, muszę zrobić jakąś wyciecz-
kę. Wsiadam wtedy do samochodu i gdzieś 
jadę, np. jadę na „wycieczkę” zobaczyć no-
wy most w Warszawie. (śmiech) Bardzo się 
cieszę, że w końcu zapalono „lampę” na ze-
wnątrz, czyli mamy słoneczko. Ono zmienia 
w głowie bardzo dużo. Wkraczamy w fajną 
porę roku, a do tego są szczepienia i jest ja-
kaś nadzieja.

Powiedziała Pani, że była już wcześniej 
narażona na traumatyczne doświadcze-
nia. Najpierw zmarł Pani mąż, chwilę póź-
niej kilkuletnia wówczas córka zakrztusiła 
się podczas połykania tabletki i zapadła 
w śpiączkę. Czy uważa Pani, że wcześniej-
sze doświadczenie bardzo poważnych kry-
zysów pozwoliło Pani zbudować własny 
system obronny, który dziś chroni Panią 
przed depresją?
Oczywiście, że trauma osobista, to coś in-
nego niż „zamknięcie świata” i ogromny po-
ziom lęku, który obserwujemy na co dzień 
- jeśli nie w sobie, to u innych dookoła. 

To się udziela?
Tak, to poczucie bezsilności jest groźne.

Zapytam wprost: czy sama chorowała Pa-
ni na depresję?
Miałam nie raz trudne nastroje, ale potrafi-
łam się szybko z tego pozbierać właśnie po-
przez zadaniowość.

A kontaktu z lekarzem psychiatrą i psycho-
logiem nigdy Pani nie miała?
Miałam trudny czas po śmierci męża i wy-
padku mojej córki, ale wtedy znalazłam sztu-
kę amerykańskiej pisarki Joan Didion i na-
tychmiast zaczęłam grać. To była instrukcja 
obsługi żałoby tylko, że pilot nie działał.

To znaczy?
Paralelność jej losu i mojego była niesamo-
wita. Nawet napisałam do niej list i zdobyli-
śmy prawa do sztuki. Ona adoptowała córkę 
Quintanę, która w wyniku powikłań pogry-
powych zapadła w śpiączkę. Pewnego dnia 
wróciła z mężem – pisarzem amerykańskim – 
do domu. Jedli kolację i on powiedział: „Mam 
wrażenie, że nie jestem w stanie tego znieść”. 
Upadł talerz. Ona myślała, że on robi sobie 
głupie żarty, a on po prostu umarł. W związku 
z tym napisałam do niej, że mamy podobne 
doświadczenia. Ona jest pisarką, więc napi-
sała książkę, a ja jestem aktorką, więc chętnie 
z tą sztuką wyszłabym na scenę. I tak się stało.  
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Grałam to trzy lata. To była dla mnie bardzo 
ważna terapia. Starałam się tak grać, żeby to 
jednak nie była moja osobista historia, ale 
pewne zdania ze sztuki musiałam ciągle wy-
powiadać na głos. Niektórzy widzowie przy-
chodzili na mój spektakl siedem razy. Czu-
li potrzebę przebycia znowu tej samej drogi.

Które zdanie w tej sztuce było dla Pani oso-
biście najważniejsze, bo pochodziło nie tyl-
ko z kartek książki, ale z Pani serca?
Wszystko tam było istotne, ale to, co mnie 
przekonało do tego, że koniecznie chcę za-
grać tę sztukę, był taki czterowiersz, który 
to rozpoczyna: „Życie zmienia się szybko, 
życie zmienia się w każdej chwili. Siadasz 
do kolacji i życie, które znasz, się kończy. 
Pozostaje kwestia żalu… nad sobą”. Po-
myślałam, że to jest fantastyczne, żeby 
się nie użalać nad sobą i postarać się to 
przeskoczyć.

Jak wygląda Pani „nieużalanie się nad so-
bą”, czyli codzienność - przykładowy dzień 
z córką Olą, która jest w śpiączce?
Każdy dzień jest inny, składa się z wielu wąt-
ków, ponieważ mam dużo różnych zadań. 
W zależności od tego, którym muszę się ak-
tualnie zająć, przenoszony jest ciężar aktu-
alnego skupienia. Albo jest afera z Olą, albo 
jest afera z mamą, albo jest afera na bu-
dowie „Budzika”, albo jest afera w szpitalu 
„Budzik” dla dzieci. Tak moja uwaga się cią-
gle przesuwa. Tych zadań jest tak dużo… 

Muszę bardzo pilnować równowa-
gi. Jeśli wyobrazimy sobie system jezio-
rek połączonych kanałami, bo to przecież 
jest wszystko moje życie, to można powie-
dzieć, że pilnuję poziomu luster wody, żeby 
coś nie zdominowało czegoś – pewnego ro-
dzaju harmonii. Bardzo mi pomaga mój za-
wód, który pozwala uciec w iluzję. Podczas 
pracy na scenie zbieram dobrą energię, któ-
rą staram się przenosić na inne płaszczy-

zny mojego życia – medyczne, urzędowe 
– tam, gdzie doświadczam stresu. Oczy-
wiście w czasie pandemii gra aktorska jest 
utrudniona.

Ciągle Pani walczy na różnych polach. Na 
pewno zastanawiała się Pani nad tym: 
„Skąd ja biorę siłę, że to wszystko mi się 
udaje, że się nie załamałam”? Czy oprócz 
gry na scenie są jeszcze jakieś elemen-
ty, które wpływają na Pani siłę, np. gene-
tyczne, osobowościowe? 
To na pewno jest kwestia woli i chcenia, ale 
to jest za mało. Na pewno są dla mnie trud-
ne święta, gdy kraj się zamyka i każdy siedzi 
z rodziną przy stole. Ja nie mam tej „bieżącz-
ki”. Wtedy jest „stop klatka”. To są dla mnie 
bardzo trudne momenty. Nie lubię świąt. Kie-
dy dopada mnie „stop klatka”, to jest niebez-
pieczne. Moja siła płynie z ludzi, z tego, że 
ciągle coś z nimi robię, że wymieniamy się 
pozytywną energią.

A jeśli chodzi o czynniki genetyczne, to czy 
Pani mama i tata też byli takimi silnymi 
ludźmi jak Pani?
Ja nie jestem taka silna. I moi rodzice też 
nie byli silni. Ojciec nauczył mnie pewne-
go rodzaju konsekwencji, to znaczy – jeśli 
się coś zaczyna, to się też kończy. Nie zo-
stawia się czegoś rozbabranego. Na pew-
no z domu wyniosłam troskę o porządek 
w życiu. Wiadomo, że jeśli nas coś zasko-
czy, to zaskoczy, ale sami nie prowokuje-
my bałaganu.

Depresja jest chorobą, która może do-
tknąć każdego z nas, w każdej chwi-
li. Czy gdyby pojawiły się u Pani objawy 
depresji, to czy miałaby Pani opory przed 
tym, żeby skorzystać z pomocy psychia-
try i psychologa?
Absolutnie nie. Uważam, że w każdej sytu-
acji trudnej należy się spotkać z właściwy-
mi ludźmi.

 Muszę bardzo pilnować równowa gi. Jeśli wyobrazimy sobie 
system jezio rek połączonych kanałami, bo to przecież jest wszystko 

moje życie, to można powie dzieć, że pilnuję poziomu luster wody, że by 
coś nie zdominowało czegoś – pewnego rodzaju harmonii.  
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Wizyta u psychiatry nie jest powodem do 
wstydu?
Oczywiście, że nie. Takiego podejścia głęboko 
nie rozumiem.

Od ponad sześciu lat jest Pani ambasador-
ką kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie 
oceniam. Akceptuję.”. Czy na początku miała 
Pani jakieś obawy, by zostać twarzą kampa-
nii dotyczącej zdrowia psychicznego? Niektó-
rzy nasi ambasadorzy w wywiadach przyzna-
ją, że wcale ten początek współpracy z naszą 
kampanią nie był dla nich łatwy i oczywisty.
Dla mnie był oczywisty. Nie miałam żadnych te-
go typu zahamowań. Uważam, że nasze życie 
jest bardzo kruche. Wszystko może się zmienić 
w ułamku sekundy o 180 stopni. Moja głowa 
takimi przemyśleniami jest wypełniona od po-
nad 20 lat. I dobrze wiem, że o głowę musimy 
dbać. To jest nasza centrala. W związku z tym 
nasze zdrowie psychiczne jest niezwykle waż-
ne. Im gorzej nam w życiu, tym bardziej trzeba 
się komunikować z ludźmi. Dać sobie szansę. 
Dać szansę komuś, żeby ci podał rękę.

Taką szansę dała Pani bardzo wielu rodzi-
nom, tworząc Klinikę „Budzik” dla dzieci. Czy 
spotyka się tam Pani z problemem depresji 
i czy rodzice oraz dzieci są otoczeni pomocą 
psychologiczną?
Oczywiście, że są tam psychoterapeuci i rodzi-
ce między sobą tworzą w pewnym sensie gru-
py wsparcia. Z mojego doświadczenia wiem, że, 
kiedy dziecko zapadnie w śpiączkę, to pierwsze 
półtora roku nie jest czasem na depresję rodzi-
ców. Tak samo, gdy człowiek ma pogrzeb bli-
skiej osoby. To nie jest czas na depresję. Póź-
niej jest czas na depresję. 

W pierwszej fazie trzeba wszystko załatwić, 
więc tu znowu wychodzi zadaniowość, bo cią-
gle coś trzeba załatwiać. Potem jest szok i dal-
sza walka o dziecko, które jest w śpiączce i wa-
żą się jego losy. To nie jest czas zapaści tylko 
działania. Poza tym w „Budziku” są specjaliści, 
psychoterapeuci, którzy bardzo zwracają uwa-
gę na problem depresji. Oni mają jeszcze jed-
ną ważną rolę do odegrania – uczą tego, żeby 
przestać się bać tej sytuacji. 

Kiedy przyszedł u Pani ten moment po śmier-
ci męża i wypadku córki, gdy przestała się 
Pani bać?
Bardzo szybko uświadomiłam sobie, że w każdej 
chwili może stać się wszystko, więc np. jak robię 
jakieś plany, to one są krótkoterminowe. Oczywi-
ście mam też dalsze wyobrażenia na przyszłość, 
ale wiem, że muszę przy tym postawić ogromny 
znak zapytania. Albo to będzie, albo tego nie bę-
dzie. Z czasem wyrobiłam w sobie taką elastycz-
ność, że, jeśli coś jest dla mnie jednak niemożli-

we do zrobienia, to staram się zrobić coś innego, 
co jest możliwe do osiągnięcia w mojej sytuacji.

Powiedziała Pani wcześniej, że przygotowuje 
się do zagrania nowej sztuki. Czy może nam 
Pani zdradzić jej tematykę?
Znalazłam monodram młodego, polskiego auto-
ra Jacka Góreckiego. Przeczytałam masę sztuk, 
niektóre z nagrodami Pulitzera, ale ta wydawa-
ła mi się najciekawsza. Napisana bardzo współ-
czesnym językiem. Po lekkich przeróbkach te-
mat sztuki jest mniej związany z Holocaustem, 
a bardziej związany z tym, jak jak radzimy so-
bie w życiu z traumą. Główna bohaterka jest 
śpiewaczką operową światowej sławy, ale jest 
dzieckiem warszawskiego getta i Niemca, któ-
ry patrolował getto. Potem ona mieszka w Berli-
nie, następnie w Nowym Jorku. Przez całe życie 
próbuje zasypać tę traumę i udowodnić światu 
i sobie, że coś jej się należy, że jest coś warta.

Pandemia bardzo ogranicza możliwości wy-
stępów aktorów. W jakiej formie planuje Pani 
zaprezentować nową sztukę?
To właśnie wszystko zależy od restrykcji, albo 
będzie prapremiera w Muzeum Powstania War-
szawskiego 1 sierpnia, albo będzie prapremiera 
- listopad, grudzień w Teatrze Studio.

Docierają do Pani informacje od koleża-
nek aktorek i kolegów aktorów, jak oni so-
bie radzą podczas pandemii, która bardzo 
mocno dotyka Pani branży?
Wiem, że wszystko stoi, bo gram w pię-
ciu przedstawieniach, a w tej chwili nie jeż-
dżę z recitalem, nie jeżdżę z Orianą Fallaci. 
Nie gram spektakli w teatrze, bo wszystko 
jest zamknięte, dlatego postanowiłam zro-
bić coś nowego, co jest możliwe, by zro-
bić w czterech ścianach. Nie zmienia to 
faktu, że sytuacja nasza jest tragiczna. Po 
prostu na wojnie, żeby ocalić życie, któ-
re jest najważniejsze, kultura nie jest chle-
bem, a ciastkiem.

Niestety… Słyszymy o aktorach, którzy za-
trudnili się jako kierowcy albo szkolili zimą 
narciarzy. Trudna sytuacja zawodowa bez 
wątpienia wpływa na obniżenie nastroju.
Praca jest ratunkiem i konkret. Ja stosuję 
metodę „małych kroków” – remont, wy-
kopanie rowu, zasadzenie krzaków. Ciągle 
wymyślam sobie jakieś działanie, by się nie 
zatrzymywać i nie dać się złapać na „stop 
klatce”.

Dziękuję za rozmowę.

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 F
U

N
D

A
C

JI
 E

W
Y 

BŁ
A

SZ
C

ZY
K 

„A
KO

G
O

?”



16 03/2021

FO
T.

 F
U

N
D

A
C

JA
 „T

W
A

RZ
E 

D
EP

RE
SJ

I” 

Co trzeci Polak ma 
problemy psychiczne

PANDEMIA PRZYNIOSŁA WZROST 
ZACHOROWAŃ NA DEPRESJĘ, 

ZABURZENIA LĘKOWE, ZESPÓŁ 
STRESU POURAZOWEGO, A TAKŻE 

CZĘŚCIEJ DOŚWIADCZAMY 
PROBLEMÓW ZE SNEM 

I WYPALENIEM ZAWODOWYM. 
O WYZWANIACH ZWIĄZANYCH 

Z NASZYM ZDROWIEM 
PSYCHICZNYM OPOWIEDZIAŁ 
PROF. DR HAB. N. MED. JERZY 

SAMOCHOWIEC – PREZES 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

PSYCHIATRYCZNEGO, 
W ROZMOWIE Z ANNĄ 

MORAWSKĄ-BOROWIEC.

U PSYCHIATRY - BEZ OBAW

Anna Morawska-Borowiec: O ponad 
20% wzrosła liczba zwolnień lekarskich 
wystawionych z powodu depresji. W ze-
szłym roku było ich ponad 380 tysięcy. 
Jak możemy to wyjaśnić?
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samocho-
wiec: Te wyniki pokazują, jak bardzo 
pandemia wpływa na nasze zdrowie 
psychiczne, na wzrost zachorowań na 
depresję oraz zaburzenia lękowe. Sza-
cujemy, że jedna trzecia Polaków w cza-
sie pandemii doświadcza problemów 
psychicznych.

To oczywiście jest problem ogólno-
światowy. Z aktualnych badań popula-
cyjnych przeprowadzonych m. in. w Chi-
nach, Indiach i Iranie wynika, że do tego 
wzrostu przyczyniła się już nawet sama 
kwarantanna i objęcie izolacją. Kolejną 
przyczyną zwiększenia zachorowalności 
jest lęk przed tym: „co będzie” oraz „jak 

długo jeszcze to będzie”. Najtrudniejsze 
emocjonalnie sytuacje dotyczą szczegól-
nie towarzyszenia na odległość w choro-
bie bliskim, czy ich śmierć. Pojawiają się 
przeróżne emocje oraz niepewność jutra. 

Inną, dodatkową, acz ważną kwe-
stią są względy ekonomiczne, przede 
wszystkim ujawniany lęk przed tym, czy 
podołamy naszym finansowym zobowią-
zaniom, np. spłacie zaciągniętych kredy-
tów, czy rodzinny biznes przetrwa, czy 
nie stracimy pracy.

Szacuje się, że prawdopodobna liczba 
osób doświadczających popandemicz-
nych zespołów stresowych wzrośnie 
o 20%. Historia współczesna pokazu-
je, że np. po ataku na World Trade Cen-
ter liczba Amerykanów chorujących na 
zespół stresu pourazowego wzrosła do-
kładnie o 20%. Podobny wynik raporto-
wano w Indonezji po katastrofie tsunami.
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Oczywiście warto też zauważyć, że pula ge-
netycznej podatności na tzw. „dużą depresję” 
jest stała, to wiele działających czynników dez-
adaptacyjnych sprawia, że ujawnia się ona u lu-
dzi, którzy mają predyspozycje osobowościowe. 

Bardzo ważne w kontekście wzrostu zacho-
rowań na depresję jest również neurotropowe 
działanie wirusa. Choć nie udowodniono powią-
zania tego wirusa z konkretnymi zaburzeniami 
psychicznymi, to wiadomo już, że osoby, które 
chorowały na COVID-19, po zwalczeniu choroby 
często doświadczają zaburzeń funkcji poznaw-
czych, jak tzw. „mgła COVID-owa”, problemy 
z pamięcią i koncentracją uwagi, zmiany zacho-
wania, czy majaczenie. Może się to też wiązać 
z nieregularnym braniem leków, a także z bra-
kiem osobistego kontaktu z lekarzem.  

Powiedział Pan Profesor, że po zamachu na 
WTC w Ameryce odnotowano 20% wzrost 
zachorowań na PTSD (zespół stresu poura-
zowego). Teraz docierają do nas niepokoją-
ce informacje, że w Stanach Zjednoczonych 
w czasie pandemii o 40% wzrosła liczba za-
chorowań na depresję. Myślę, że w tych przy-
padkach bardzo ważna jest różnica w czasie 
trwania stresora.
Hans Selye już w latach 30. ubiegłego wieku 
udowodnił w badaniu na zestresowanych szczu-
rach wpływ czynników biologicznych na zacho-
wanie się tych zwierząt. Później te wyniki prze-
łożono na badania na ludziach. Rzeczywiście 
w momencie zadziałania stresora następuje mo-
bilizacja organizmu. Może to być tzw. dystres 
lub eustres, który pozwala nam dokonać wie-
le np. w sporcie. Jednak im dłużej stres trwa 
i brak jest informacji, kiedy sytuacja się zmieni, 
czy zakończy działanie czynnika go powodują-
cego, kiedy tracimy poczucie kontroli i wpły-
wu na nasze życie, to z kolei wpływa znacząco 
i deprymująco na nasz system immunologicz-
ny, obniżając nasza odporność. Natomiast kie-
dy pogarsza nam się zdrowie somatyczne, au-
tomatycznie też „szwankuje” nasze zdrowie 
psychiczne. Najnowsze badania opublikowa-
ne w piśmie „Lancet” dowodzą, że COVID-19 
pociąga za sobą znacznie większe ryzyko za-
chorowania na depresję i zaburzenia lękowe, 
niż miało to miejsce w przypadku zwykłej gry-
py. Nie ma wątpliwości, że przewlekłość stre-
su niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie, za-
równo somatyczne, jak i psychiczne. Pojawia 
się efekt błędnego koła i homeostaza człowie-
ka jest zaburzona. 

Co musimy w związku z tym zrobić?
Unia Europejska i poszczególne państwa mu-
szą zarezerwować dodatkowe fundusze w bu-
dżetach na leczenie skutków pandemii. Przyto-

czone wcześniej badania póki co nie pokazują 
wzrostu statystyk dotyczących samobójstw. Po-
dobnie jest w Polsce: porównanie danych z 2019 
roku i 2020 wskazuje na niewielką spadkową 
tendencję. Często jednak bywa tak, że w sytu-
acjach zagrożenia ludzie się mobilizują, a po po-
wrocie do względnej normalności te statystyki 
znów mogą być bardziej niepokojące. Wskaź-
nik samobójstw jest bardzo silnie skorelowa-
ny z bezrobociem, poczuciem beznadziejności 
społecznej. Musimy być bardzo czujni, kiedy li-
czymy na to, że lato będzie granicznym punk-
tem i zaczniemy doganiać normalność, to wła-
śnie wtedy mechanizmy obronne u niektórych 
ludzi mogą nie wytrzymać, bo rzeczywistość 
zweryfikuje negatywnie ich wysiłki.

Wydaje mi się, że wciąż działa mechanizm 
„zaciskania zębów” i myślenie „musimy jesz-
cze trochę wytrzymać”, ale wciąż nie widać 
terminu zakończenia tych wysiłków. Co może-
my zrobić, by latem nie doszło u wielu Polaków 
do wyczerpania energetycznego i psychiczne-
go, bo właśnie poczują odrobinę normalno-
ści i wtedy mechanizmy obronne mogą prze-
stać działać?
Rzeczywiście pandemia generuje bezradność. 
Wśród czynników, które wpływają na taką oce-
nę, ważne miejsce zajmuje poczucie bezpie-
czeństwa, a to w ostatnim roku zostało bardzo 
mocno zachwiane. Wiele osób straciło pracę 
lub nie może wykonywać działalności gospo-
darczej w związku z obostrzeniami. Dotyczy to 
choćby branż: gastronomicznej i hotelarskiej. Ci 
przedsiębiorcy patrzą, jak to, co budowali latami, 
z dnia na dzień rozpada się na kawałki. Z badań 
wynika, że co dziesiąty Polak stracił pracę, 7% 

ma dochody niższe o 30%. Pojawia się przeko-
nanie, że cokolwiek byśmy nie zrobili, i tak bę-
dzie źle. Coraz częściej widoczne jest poczucie 
braku wpływu na swój los. Takie myślenie jest 
bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla osób, któ-
re do tej pory były aktywne.

Co możemy zrobić, żeby chronić się przed ob-
niżeniem nastroju?
Pamiętać należy, że ważna jest regularność 
i systematyczność we wszystkim. Istotne 
dla zdrowia psychicznego są relacje społecz-
ne i system wsparcia. Dobrze jest mieć rytm 
dnia, listę stałych elementów, które muszę być 
powtarzane, jak rytuały czy „mantra”. Do tych 
drobnych „zadań” może należeć np. odpowied-
nia liczba wykonanych kroków. Regularność 
w planie dnia polega na tym, że wyznacza-
my konkretne pory, kiedy budzimy się, jemy 
posiłki, pracujemy, jesteśmy z rodziną, odpo-
czywamy, wykonujemy ćwiczenia lub w inny 
sposób dbamy o siebie. Podkreślam to szcze-
gólnie, gdyż tę ważność rytmu dnia zauważono 
już w starożytności, czy też w okresach, kiedy 
ludzie podróżowali miesiącami. Wtedy pewne 
schematy, rytuały ratowały ich przed zmęcze-
niem, znużeniem, marazmem. To samo doty-
czy kosmonautów przebywających bardzo dłu-
go w zamknięciu i izolacji. 

Wiadomo, że w naszym planie dnia musimy 
zadbać o siebie, dietę, ruch, dobre relacje z bli-
skimi. To niekiedy jest niezwykle trudne, gdy ro-
dzina jest zamknięta na małej przestrzeni: rodzi-
ce pracują zdalnie, a dzieci uczą się w domu. 
Brakuje wtedy „wentylacji” i małe problemy ura-
stają do rangi wielkich konfliktów, którym trud-
no zaradzić. Warto profilaktycznie skorzystać 
z konsultacji z psychologiem, terapeutą. Pole-
cam, by nie czekać, i udać się po pomoc. Świat 
zawsze będzie trudny, ale my musimy się z tym 
oswajać i wzmacniać swoje dojrzałe mechani-
zmy obronne. 

Obecnie z powodu lęku przed utratą pracy wie-
le osób zaczęło pracować zdalnie od wczesne-
go świtu do późnych godzin wieczornych. Na 
co zwrócić uwagę, by nasze zaangażowanie 
w pracę nie zmieniło się w pracoholizm i gdzie 
jest granica, za którą pracoholizm prowadzi 
prosto do depresji?
„Holizmów” mamy w dzisiejszym świecie bar-
dzo dużo. Gdy za długo siedzimy przy kompu-
terze, spada nam wydolność poznawcza, trwa-
łość uwagi i koncentracji.  Po przespanej nocy 
człowiek gotowy jest na wiele trudnych wyzwań, 
a jak wiadomo „ranek jest mądrzejszy od no-
cy”. Niestety praca od rana do nocy prędzej czy 
później staje się mniej efektywna, a szef będzie 
z nas niezadowolony. 

prof. dr hab. n. med.  
Jerzy Samochowiec 
- specjalista psychiatra, psychoterapeuta, prezes Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Katedrą i Kliniką 
Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie. Prorektor ds. Nauki PUM. Jest Przewodniczą-
cym Komitetu Sterującego Europejskimi Towarzystwami 
Psychiatrycznymi oraz redaktorem naczelnym czasopisma 
„Archives of Psychiatry and Psychotherapy”. 
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Jeśli praca zajmuje nam większość czasu, który 
powinniśmy poświęcić na inne sprawy, choćby 
na kontakty z rodziną, czy interakcje społeczne, 
to jest znak, że mamy do czynienia z pewnego 
rodzaju „holizmem”.  W „uzależnieniu” od pra-
cy powinniśmy się zaniepokoić, gdy się nie wy-
sypiamy, nie mamy normalnego rytmu dnia, nie 
mamy czasu dla rodziny i na własne zaintere-
sowania, brakuje nam coraz częściej radości 
i chęci. Wtedy drobne problemy zaczynają ura-
stać do rangi Himalajów.

Gdzie kończy się granica wypalenia zawodo-
wego, do którego pracoholizm może prowa-
dzić, a zaczyna depresja?
Depresja jest chorobą rozpoznawaną we-
dług kryteriów ściśle określonych w ICD-10, 
czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
i w DSM-5, czyli amerykańskiej klasyfikacji (Dia-
gnostic and Statistical Manual). Według amery-
kańskiego podejścia, jeśli spełni się 5 z 9 kry-

teriów – w tym spadek nastroju i niezdolność 
przeżywania przyjemności - przez co najmniej 2 
tygodnie, wówczas należy rozpoznać depresję. 

W wypaleniu zawodowym jesteśmy najczę-
ściej „zdołowani” konkretnie aktywnością zwią-
zaną z naszą pracą. Sama myśl o powrocie do 
niej, czy wykonania jakiegoś zadania budzi na-
szą niechęć, niezadowolenie, rozdrażnienie. Nato-
miast w innych sferach życia potrafimy się czymś 
zainteresować, przeżywać miłe chwile z najbliż-
szymi, cieszyć się z przyjemności. W depresji te-
go nie ma. Człowiek doświadczający tej choroby, 
choćby mu się dobrze układało, i tak zinterpretu-
je, że jest negatywnie, że nic dobrego go w ży-
ciu nie spotkało. W depresji nie rzadkie są uro-
jenia dotyczące winy, grzeszności, zasługiwania 
na karę. Także zaburzenia snu: wcześniejsze bu-
dzenie się jest typowe dla depresji. 

Dla wypalenia zawodowego bardziej charak-
terystyczny jest problem z zasypianiem, bo cią-
gle myślę o tym, że jutro znów muszę przyjść do 

pracy, albo połączyć się i będę widział mojego 
szefa, którego nie toleruję. Oczywiście zawsze 
jest niebezpieczeństwo, że jedno może przejść 
w drugie. Wypalenie zawodowe u osoby podat-
nej może spowodować depresję. W obu przy-
padkach zanim postawimy właściwą diagnozę, 
mogą ujawnić się dysfunkcyjne próby popra-
wy funkcjonowania choćby poprzez sięganie 
po środki psychoaktywne, alkohol. To niestety 
obserwujemy. W zeszłym roku Polacy wydali 
na alkohol o 7% więcej, tj. 39 miliardów złotych 
– mimo, że restauracje i puby były zamknięte.
W przypadku depresji potrzebna jest interwen-
cja specjalisty: psychiatry i psychoterapeuty, 
a w przypadku wypalenia zawodowego często 
wystarczy pomoc psychologiczna.

W każdej edycji kampanii „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję.” przypominamy, że 
połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest 
najskuteczniejszą metodą walki z depresją. 
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne od lat jest 
patronem honorowym naszych działań, za co 
bardzo dziękujemy. Co Pana zdaniem jest naj-
większą wartością naszej kampanii?
To jest fantastyczna kampania. Wykonujecie 
Państwo niezwykłe zadanie. Myślę, że zaanga-
żowanie znanych i znaczących społecznie osób, 
z refleksją i misją, by mówiły o chorobie, jaką 
jest depresja, o tym, że jest przypadłością de-
mokratyczną i może dotknąć każdego. Ważne, 
że Polacy mają również do dyspozycji Państwa 
bezpłatny magazyn, z wszelkimi informacjami, 
również tymi medycznymi dotyczącymi lecze-
nia tej choroby. Emisariusze właśnie pomagają 
przełamywać stereotypy. To istotna wartość, że 
w przesłaniach mówią o sobie i o tym, że korzy-
stają z pomocy psychiatrów i psychologów. Bo 
warto o tym mówić. Specjaliści naprawdę wie-
dzą, jak pomóc.Gdyby dać im szansę, skorzy-
stać z ich wiedzy i umiejętności, to można ko-
muś lub sobie uratować życie.

Dziękuję za rozmowę.
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  Musimy być bardzo czujni, kiedy li czymy na to, że lato będzie 
granicznym punk tem i zaczniemy doganiać normalność, to wła śnie 
wtedy mechanizmy obronne u niektórych ludzi mogą nie wytrzymać, 

bo rzeczywistość zweryfikuje negatywnie ich wysiłki.  
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Depresja   
odbiera energię 
i radość życia

„JESTEM ZŁYM CZŁOWIEKIEM. DO NICZEGO SIĘ 
NIE NADAJĘ. NIC MI W ŻYCIU NIE WYCHODZI. MOJE 

ŻYCIE NIE MA SENSU.” – OD TYCH SŁÓW PAN MAREK 
ROZPOCZĄŁ WIZYTĘ U MNIE. WCZEŚNIEJ LECZYŁ SIĘ 

Z POWODU DEPRESJI. PRZYJMOWAŁ DOTYCHCZAS 
KILKA LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH,  

KTÓRE PRZYNIOSŁY TYLKO CZĘŚCIOWĄ POPRAWĘ 
JEGO SAMOPOCZUCIA. CZUŁ SIĘ LEPIEJ. 

PRZYZNAWAŁ, ŻE LEKI BYŁY BARDZO POMOCNE, 
ALE…COŚ CIĄGLE BYŁO NIE TAK.  
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J ako lekarz psychiatra 
rozmawiałem z bar-
dzo wieloma pacjenta-
mi z depresją. Zauwa-
żyłem, że część z nich 

miała i ma do siebie pewien okre-
ślony stosunek. Jakby te osoby mia-
ły same sobie i innym służyć wyłącz-
nie do osiągania określonych celów. 
Jakby mogły tylko same się eksplo-
atować, same od siebie wymagać, 
nie dostrzegając swoich własnych 
ludzkich potrzeb: emocjonalnych,  
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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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bliskości, potrzeb zdrowotnych, od-
poczynku i potrzeby rozumienia sa-
mego siebie.

Dom bez wnętrza
Im dłużej rozmawialiśmy, tym dłu-

żej pan Marek wyliczał, czego nie robi 
dostatecznie dobrze, a przecież powi-
nien. Wyliczał niedostatki i wady, bra-
ki oczekiwanego poziomu sprawności. 
Szybko stało się widoczne, jak bardzo 
złości się na siebie, jak bardzo jest na 
siebie rozgniewany, że nie spełnia wła-
snych oczekiwań. W jego przekonaniu 
powinien działać perfekcyjnie, a jeśli 
tak nie działa, to budzi jego złość.

Objawy
Każdy problem zdrowotny, w tym 

także depresja, wywołuje jakąś reak-
cję osoby, która jest tym problemem 
dotknięta.  Tak więc istnieje depresja 
jako zaburzenie, w którym występują: 
obniżenie nastroju, pogorszenie mo-
tywacji i aktywności, utrata przeży-
wania przyjemności, zaburzenia snu,  
lęk i pogorszenie sprawności pamięci, 
koncentracji uwagi. Takie są po prostu 
objawy depresji i nie jest winą osoby, 
która ich doświadcza, że ta choroba 
wpływa na nią właśnie w taki sposób.  
Ale jest i drugi element: „co osoba do-
tknięta depresją na to”, czyli jaka jest 
jej reakcja na wystąpienie objawów 
depresji. Ta reakcja jest równie waż-
na co same objawy, a często bywa tak-
że decydująca, jeśli chodzi o szukanie 
pomocy, akcpetację leczenia, poszuki-
wanie rozwiązań. 

Samokrytyka 
Osoba dotknięta depresją jest 

przejściowo, w okresie trwania epi-
zodu mniej sprawna w wielu aspek-
tach.  Może wtedy sama siebie za to 
krytykować, co jednak tylko pogłę-
bia ten stan. Zwiększa poziom stresu, 
który odczuwa. Ale może też odpo-
wiedzialnie poszukać wtedy pomo-
cy, co daje szansę wyjścia z depresji. 
Jest więc różnica między krytykowa-
niem i „poganianiem” siebie, a odpo-
wiedzialnością za siebie. Nie chodzi 
o to, aby zaakceptować objawy de-
presji i się im poddać. Ale nie cho-
dzi też o to, aby krytykować i negować 
samego siebie, ponieważ wtedy oso-
ba mierzy się z dwoma problemami.  

Po pierwsze z depresją, po drugie 
z ciągłym stresem wywołanym kry-
tyką, którą sama siebie obciąża. 

Poszukaj pomocy!
Odpowiedzialna postawa poległa-

by więc raczej na dostrzeżeniu u sie-
bie objawów i poszukaniu odpowied-
niej pomocy. Pogrążanie się w depresji, 
jak i ciągłe krytykowanie, że „przecież 
powinno być inaczej”, nie pomagają 
w wyjściu z tej choroby. Nie pomaga 
także zaprzeczanie problemom. Część 
osób instynktownie wybiera taką dro-
gę postępowania wobec objawów de-
presji, mianowicie: „maskowanie” jej. 
Czasami jest to udawanie przed inny-
mi, że wszystko jest w porządku. Czasa-
mi jest to udawanie przed samym sobą. 
Wtedy można próbować być ciągle zaję-
tym – tak, aby nie dopuszczać do siebie 
negatywnych myśli i smutku. Starać się 
robić wrażenie osoby, u której „wszyst-
ko jest super”, która nie ma problemów, 
pomimo wewnętrznego cierpienia. Ak-
tywność zawodowa, fizyczna lub inna 
może służyć takim maskującym celom.

COVID-19 
a depresja

Prawdziwe zaskoczenie w rozmowie 
z panem Markiem nastąpiło dopiero po 
długim czasie trwania rozmowy. Kryty-
kował się właśnie za to, że nie ma takiej 
sprawności fizycznej, jak kiedyś. I dopie-
ro w tym momencie oznajmił, że prze-
szedł COVID-19. Przeszedł objawo-
wą infekcję, która spowodowała trwałe 
zmiany w jego płucach. Część miąższu 

płuc nie działała. Mimo to pan Marek 
wymagał od siebie, aby biegać równie 
wytrwale jak przed infekcją. Wymagał 
od siebie takiej samej sprawności inte-
lektualnej, jak kiedyś. Ta sama postawa, 
którą prezentował w odniesieniu do de-
presji, była widoczna także po przecho-
rowaniu COVID-19. Wymagał od siebie 
pełnej sprawności, pomimo obiektyw-
nie potwierdzonych zmian w płucach. 
Nie mógł biegać równie długo i dale-
ko, ponieważ część płuc nie pracowała. 
Bardzo go to złościło. Krytykował za to 
siebie samego. Próbował się zmusić do 
zwiększonego wysiłku. Tak jak to było 
w przypadku depresji.

Farmakoterapia  
i psychoterapia 

Skierowałem pana Marka na psycho-
terapię. Było wyraźnie widoczne, że leki 
przynosiły poprawę jego samopoczucia, 
ale o trudności z powrotem do zdrowia 
wciąż mogła decydować jego postawa 
wobec depresji. Pamiętajmy: połącze-
nie farmakoterapii i psychoterapii jest 
najlepszą metodą leczenia tej choroby.
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Test z krwi na depresję? 
„TO JEST PRZEŁOM W LECZENIU DEPRESJI” – MÓWIĄ AMERYKAŃSCY NAUKOWCY,  

KTÓRZY - POD KIEROWNICTWEM LEKARZA PSYCHIATRY DRA ALEXANDRA B. NICULESCU 
Z INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE – „ODKRYLI” TEST Z KRWI,  

MAJĄCY WYKRYWAĆ DEPRESJĘ I CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ.  
W INFORMACJI PRASOWEJ NAPISANO, ŻE TO OSIĄGNIĘCIE RZUCA 

„WIĘCEJ ŚWIATŁA NA BIOLOGICZNE ŹRÓDŁA ZABURZEŃ NASTROJU”, A TAKŻE MA  
UMOŻLIWIAĆ LEKARZOM STWORZENIE SPERSONALIZOWANEJ TERAPII DLA DANEGO 

PACJENTA. CZY DEPRESJĘ RZECZYWIŚCIE BĘDZIE MOŻNA DIAGNOZOWAĆ NA PODSTAWIE 
BADANIA KRWI? ODPOWIADA PROF. DR HAB. N. MED. PIOTR GAŁECKI – KRAJOWY 

KONSULTANT W DZIEDZINIE PSYCHIATRII W ROZMOWIE Z ANNĄ MORAWSKĄ-BOROWIEC.
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Anna Morawska-Borowiec: Czy rze-
czywiście depresję i chorobę afek-
tywną dwubiegunową będzie moż-
na rozpoznać z krwi? I czy możemy 
mówić o przełomie w diagnozowaniu 
tych chorób?
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki: 
Trzeba z nadzieją spoglądać na takie 
publikacje. Natomiast trzeba też pamię-
tać o przykładzie Egasa Monitza, któ-
ry dostał Nagrodę Nobla za lobotomię.

Czyli za opracowanie – jak czytamy 
w uzasadnieniu Komitetu Noblowskie-
go: „metody leczenia poważnych za-
burzeń psychicznych przecięciem po-
łączeń nerwowych płatów czołowych 
mózgu”. Jego „odkrycie” przyczyniło 
się do tego, że niektórzy neurochirur-
dzy wykonywali lobotomię, wprowa-
dzając do głowy szpikulec do lodów. 
Przy tym nie rzadko uszkadzali mózg 
agresywnych pacjentów zakładów psy-

chiatrycznych. Dziś wielu naukowców 
domaga się odebrania Monitzowi Na-
grody Nobla. 
To porównanie może nie jest trafione 
w przypadku odkrycia, o które Pani py-
ta, ale jednak – mimo tego, że współcze-
sna medycyna i również psychiatria są 
w stanie pewne rzeczy bardzo matema-
tycznie przewidywać, to jednak zaburze-
nia psychiatryczne - szczególnie ze wzglę-
du na swoje kulturowe uwarunkowania  
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prof. dr hab. n. med.  
Piotr Gałecki   
specjslista psychiatra, specjalista seksuolog, Krajowy 
Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii; kierownik Kliniki 
Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi; ambasador i patron honorowy kampanii 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”.

- do takiego prostego postrzegania należy 
podchodzić ostrożnie.

Ja jestem absolutnie „biologicznym” 
psychiatrą i uważam, że dowody biolo-
giczne, biochemiczne, genetyczne, mają 
bardzo istotne znaczenie, ale byłbym bar-
dzo ostrożny co do tego, żeby można by-
ło z kropli krwi rozpoznawać jakiekolwiek  
zaburzenie psychiczne. Tym bardziej, że nie 
mamy hipotezy, która by to wyjaśniała, dla-
czego tak się dzieje. 

W tych badaniach jest dla mnie dużo 
istotniejsza rzecz – aspekt farmakogeno-
miki. Badania genetyczne mają dać odpo-
wiedź na pytanie, jak dany lek będzie meta-
bolizowany u konkretnego pacjenta.

Ludzie nie są tak heterogenni jak sto, czy 
dwieście lat temu. Zatem możliwość zbada-
nia i określenia profilu, jaki lek będzie bardziej 
skuteczny u danego pacjenta, wydaje mi się 
być ważniejsze niż to, że  z kropli krwi będzie 
można określić, czy to jest depresja, czy nie. 

Nie zgadzam się z tezą autorów badania, 
o którym rozmawiamy, że badanie lekar-
skie, psychiatryczne obarczone jest dużymi 
błędami. Ono oczywiście jest subiektywne, 
ale każde badanie lekarskie jest subiektyw-
ne. Badanie chirurga, czy ma zakwalifiko-
wać kogoś do operacji, czy nie, też jest bar-
dzo subiektywne, czy jest to ostre zapalenie 
wyrostka, czy tylko zapalenie wyrostka, któ-
re można leczyć antybiotykami.

Weźmy przykład pacjenta z myślami 
samobójczymi, który po badaniu z krwi 
usłyszał, że nie ma depresji. Zostaje on nie 
przyjęty do szpitala, wychodzi i popełnia sa-
mobójstwo. Teraz pytanie: czy test zwalnia 
medycynę z odpowiedzialności, czy nie? 
Dlatego byłbym bardzo ostrożny, choć po-
szukiwanie takiego markera, który będzie 
nam ułatwiał na izbie przyjęć podjęcie tej 
decyzji, będzie bardzo ważne.

Czy można powiedzieć, że rozpoznawanie 
depresji podczas badania z krwi, mogło-
by spowodować, że depresja przestała-
by być klasyfikowana jako choroba psy-
chiczna, a byłaby uznana np. za chorobę 
neurologiczną, związaną z pracą mózgu?
Tego bym się nie obawiał, bo depresja jest 
chorobą mózgu. To nie ulega wątpliwości. 
Badanie depresji z krwi porównałbym do 
badania poziomu stężania alkoholu alko-
matem. Wynik pozytywny daje nam odpo-
wiedź tylko na pytanie, czy jest alkohol w or-
ganizmie człowieka, ale to nie oznacza, że 
jest on uzależniony od alkoholu i wymaga 
leczenia. Możemy dodatkowo zbadać obję-
tość krwinki czerwonej i stwierdzić, czy pa-

go skuteczny. To spowoduje, że u części pa-
cjentów może już pierwszym lekiem wyle-
czymy depresję, a nie drugim, czy trzecim. 

Jeżeli chodzi o  leczenie depresji, to wy-
daje mi się, że przełomem jest esketamina,  
czyli lek donosowy, który działa w innym 
mechanizmie niż klasyczne leki przeciwde-
presyjne i bardzo szybko powoduje popra-
wę stanu psychicznego. Warto zaznaczyć, 
że esketamina dostała nową, poza depre-
sją lekoodporną, rejestrację w leczeniu sta-
nów nagłych w psychiatrii.  

Ketamina jest lekiem od dawna stoso-
wanym w anestezjologii.  Jedna z polskich 
firm farmaceutycznych ma swój wkład w je-
go rozwój.  Mówimy o Celon Pharmie, któ-
ra prowadzi projekty przy wsparciu Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju. Ale 
rejestrację tego leku na świecie ma w tej 
chwili tylko jedna, amerykańska firma.

Czy polskie badania są coraz bliżej celu, 
by ten lek mógł być już oficjalnie stoso-
wany do leczenia depresji lekoopornej?
Druga faza badań klinicznych została za-
kończona z sukcesem. Na tym etapie byłem 
głównym badaczem na Polskę - zarówno 
w depresji nawracającej, jak i w chorobie 
afektywnej dwubiegunowej. Te wyniki są 
bardzo obiecujące. One zostały już oficjal-
nie przedstawione i są dostępne na stronie 
firmy Celon Pharma. 

Czyli jest światełko w tunelu dla pacjen-
tów z depresją lekooporną?
Tak, to będzie jedna z tych metod, która za 
chwilę będzie alternatywą dla elektrowstrzą-
sów. Eske tamina jest dla pacjentów z defi-
nicji trudnych, lekoopornych. 

Dziękuję za rozmowę.

cjent od długiego czasu nadużywa alkoholu. 
Takie testy w psychiatrii mamy i znamy od 
długiego czasu. One nam ułatwiają diagnozę 
i podejmowanie decyzji. Natomiast depresja 
jest jednostką chorobową, która jest wielo-
aspektowa, tzn. bardzo wiele elementów mo-
że wpływać na to, że ta choroba się poja-
wi. Zupełnie z innego powodu depresją ma 
Eskimos, a jeszcze z innego miała ją księżna 
Diana, czy Megan Markel. Jeszcze inny po-
wód poda Polak, który mieszka w podwar-
szwskiej miejscowości. Ważne jest, by po-
szukiwać markerów charakterystycznych dla 
osób z depresją, ale musimy być ostrożni. 

W latach 70. bardzo modne było bada-
nie poziomu kortyzolu we krwi. Im wyż-
szy poziom kortyzolu albo test kortyzolowy 
dodatni, to uznawano, że na pewno mamy 
do czynienia z depresją. Potem się okaza-
ło, że połowa z pacjentów, którzy mają ne-
gatywny test kortyzolowy lub nie ma pod-
wyższonego poziomu kortyzolu we krwi, 
miała kliniczną depresję. Podsumowując, 
warto szukać markerów depresji i dobrze, 
że w tym kierunku rozwijają się badania, ale 
trzeba pamiętać, że w przypadku zaburzeń 
psychicznych test jest tylko testem, wska-
zówką do dalszej diagnozy.

Wszystkie moje badania, które publikuję 
– a jestem w pierwszej trójce najlepiej cyto-
wanych psychiatrów w Polsce – są to bada-
nia biologiczne. Jednakże im dłużej prowa-
dzę takie badania w psychiatrii, tym większy 
mam dystans. Uważam, że potrzebne są 
dalsze obserwacje i analizy w tym obszarze. 
W każdej pracy podaję limitację - to, czego 
nie udało mi się jeszcze osiągnąć i wyma-
ga dalszej eksploracji. Tak mniej więcej wy-
glądają badania biologiczne w psychiatrii.

Czy widzi Pan na horyzoncie jeszcze inne ba-
dania, które pozwalają nam mieć nadzieję 
na jeszcze skuteczniejsze leczenie depresji?
Myślę, że te badania farmakogenomiczne są 
bardzo ważne. One w wielu krajach są sto-
sowane, również w Stanach Zjednoczonych. 
Ostatnio rozmawiałem z  profesorem Halari-
sem. On w swoim prywatnym gabinecie pro-
wadzi bardzo ciekawe badania polegające na 
opracowywaniu profili, pokazujących, który 
lek, w jakim przypadku będzie bardziej sku-
teczny. Podobne badania są dziś prowadzo-
ne również w onkologii. Wiadomo, który ro-
dzaj leczenia, kiedy zanalizujemy nowotwór, 
jest bardziej skuteczny. I tutaj widzę bardzo 
dużą przyszłość, właśnie dlatego, że depre-
sja jest bardzo zróżnicowaną jednostką cho-
robową pod względem jej przyczyny. Każdy 
z nas jest trochę inny i inny lek będzie u nie-
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U PSYCHOLOGA

Bożena 
Falkowska 

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. 

„DOPIERO 5.00. ZARAZ ZNOWU ZACZNIE SIĘ KOSZMARNY DZIEŃ. NIE MOGĘ JUŻ SPAĆ. 
MYŚLĘ, CO MNIE CZEKA, I ŻE CHĘTNIE NIE WSTAŁABYM W OGÓLE. BEZNADZIEJNE JEST TO 

MOJE ŻYCIE: PRACA I PRACA, ZERO NORMALNYCH SPOTKAŃ. UDAWANIE,  
ŻE WSZYSTKO JEST W PORZĄDKU. ALE, JAK CO DZIEŃ, W KOŃCU WSTANĘ, UMYJĘ SIĘ, 

WŁĄCZĘ LAPTOPA. JUŻ PRAWIE 8.00. TAK, PRZYSZŁO CHYBA MILION MAILI, KOSZMARNIE 
DUŻO. JAK ZWYKLE WIĘKSZOŚĆ Z ZADANIAMI I PROŚBAMI, KTÓRE SIĘ WYKLUCZAJĄ  

ALBO SĄ NIE DO ZREALIZOWANIA. TRZEBA SIĘ PRZEMÓC I ZACZĄĆ. SZKODA MI CZASU 
I WYSIŁKU NA PRZEBIERANIE SIĘ, TYLKO BLUZKA I MAKIJAŻ. NIE MUSZĘ NIGDZIE 

WYCHODZIĆ, TO TYLKO PARĘ SPOTKAŃ NA TEAMS’ACH.”. 

FELIETON

mią pacjentów z objawami depresyj-
nymi i lękowymi. W trakcie rozmowy 
okazuje się, że często spory wpływ 
na samopoczucie osoby miało nie 
tylko trwające ponad rok ogranicze-
nie kontaktów z ludźmi, ale też zmia-
na formuły pracy - z biurowej na do-
mową. Nie wiadomo, kiedy dzień się 
kończy, bo w „pracy z domu” czas li-
czy się inaczej. Nie ma zwykłej struk-
tury dnia. Jest natomiast więcej roz-
proszonych w czasie zadań, które 
z pozoru są banalne i niekłopotliwe: 
„I tak pracujesz z domu, to rzuć na 
chwilę okiem na ten raport. A jak zo-
baczysz jakieś wnioski, to napisz, co 
powinniśmy z tym zrobić”, „Słuchaj, 
potrzebuję jeszcze danych o tym 
i tamtym” itd.  Czas pracy niepostrze-
żenie - albo całkiem jawnie - rozsze-
rza się na godziny prywatne. 

 Można się zastanowić, dlacze-
go tak trudno odmówić pracy poza 

ustalonymi godzinami. Tutaj na pew-
no sama zmiana trybu pracy na zdal-
ną nie wyjaśnia wszystkiego. W grę 
wchodzą indywidualne czynniki, ta-
kie jak temperament, wcześniejsze 
doświadczenia, ale też przekonania 
o sobie, świecie i przyszłości. Jeże-
li towarzyszy temu lęk przed utratą 
pracy lub opinii dobrego pracowni-
ka - bardzo łatwo można dojść do 
„zablokowania” własnych potrzeb 
i działać tak, jakby ich nie było. 

W czasie pracy zdalnej i ogra-
niczonych kontaktów społecznych 
warto szczególnie zadbać o swo-
je potrzeby, być dla siebie dobrym. 
Jakkolwiek banalnie to brzmi - za-
pewnić sobie przeżywanie drobnych 
radości, ale także pamiętać o struk-
turze dnia, w której  praca rozpoczy-
na się i kończy o konkretnej porze, 
i gdzie jest miejsce na regularne po-
siłki, trochę wysiłku fizycznego i sen. 

Zadbaj o swoje potrzeby

T ak zaczyna się dzień 
Eweliny (imię zmienio-
ne), specjalistki w du-
żej korporacji, która 
bardzo stara się być 
dobrym i cenionym 
pracownikiem, profe-

sjonalnym, dobrze wykorzystującym 
swój czas pracy. Brzmi znajomo? Po-
dobnie wygląda poranek i dzień wie-
lu „pracowników zdalnych”.

W praktyce terapeutycznej widać 
znacznie więcej, niż przed pande-
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Wzeszłym roku 5165 
dorosłych Polaków 
i aż 107 dzieci ode-
brało sobie życie. 
Samobójstwo to 

trauma dla całej rodziny i najbliższe-
go otoczenia. Do tej pory większość 
z tych osób pozostawała bez pomo-
cy. Towarzyszyło im poczucie wi-
ny, stygmatyzacja i lęk przed ujaw-
nieniem przyczyny śmierci członka 
rodziny.

Pierwsza  
w Polsce i Europie 

taka platforma 
dzięki PZU S.A.
Eksperci z Polskiego Towarzy-

stwa Suicydologicznego (PTS) dzię-
ki wsparciu finansowemu PZU S.A. 
stworzyli pierwszą w Polsce i Euro-
pie platformę internetową „Życie war-
te jest rozmowy” www.zwjr.pl. Tu na 

pomoc mogą liczyć nie tylko osoby 
w kryzysie psychicznym, ale także ich 
bliscy i znajomi, którzy chcą o nich 
zadbać. 

Platforma składa się z dwóch czę-
ści: „Strefy pomocy” i „Strefy wie-
dzy”. Dr Halszka Witkowska z PTS 
tłumaczy, w jaki sposób skorzystać 
z pomocy:

- Dzięki rocznej pracy naszych 
specjalistów udało nam się stworzyć 
wyszukiwarkę miejsc z całej Polski, 
w których można znaleźć bezpłatną 
pomoc psychiatryczną, psychologicz-
ną i prawną. Nasze narzędzie pozwa-
la filtrować informacje na podstawie 
miejsca zamieszkania, wieku – po-
moc dla dzieci lub dorosłych oraz tego,  

KAŻDEGO DNIA 15 POLAKÓW POPEŁNIA SAMOBÓJSTWO,  
A 225 PRÓBUJE ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE. ZA WIELOMA Z TYCH DRAMATÓW  

STOI NIELECZONA DEPRESJA.  
Anna Morawska-Borowiec

Życie
warte jest 
rozmowy
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czy dana pomoc jest całodobowa, czy 
dostępna w określonych godzinach. 

Bezpłatna  
pomoc specjalisty

Warto również poprzez platfor-
mę napisać do specjalisty. Z takiej 
konsultacji może skorzystać zarów-
no osoba w kryzysie, jak i osoba, 
która chce jej pomóc. Czas oczeki-
wania na odpowiedź psychologa to 
maksymalnie trzy dni.

W serwisie „Życie warte jest 
rozmowy”  wsparcie otrzymają tak-
że rodzice i nauczyciele. To niezwy-
kle ważna pomoc. Szacuje się, że na 
każde samobójstwo w grupie wie-
kowej do 18 lat przypada od 100 do 
200 prób odebrania sobie życia. Ta 
liczba z roku na rok niestety rośnie. 
W Polsce mamy zaledwie 450 psy-
chiatrów dzieci i młodzieży, czyli 
jeden taki specjalista przypada na 
15 tysięcy dzieci!

Wsparcie platformy Polskiego 
Towarzystwa Suicydologicznego 
oraz tego wydania magazynu „Twa-
rze depresji” to kolejne działania 
w obszarze zdrowia psychicznego 
PZU SA. wyjaśnia Robert Lubański 
- dyrektor ds. prewencji PZU SA.:

- Poprzez swoją działalność pre-
wencyjną chcemy nie tylko zapobie-
gać wypadkom komunikacyjnym, 
w życiu codziennym, w zakładach 
pracy, czy podczas wypoczynku np. 
w górach, ale także dbać o kondycję 
fizyczną i psychiczną Polaków. To 
szczególnie istotne w czasach pande-
mii, która uświadomiła nam wszyst-
kim, jak ważne jest zdrowie, także 
psychiczne. To właśnie w trosce o nie, 
we współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Suicydologicznym, sfinanso-
waliśmy powstanie pierwszej w Eu-
ropie platformy,  gdzie pomoc znajdą 
osoby w kryzysie i ich bliscy. Nad ja-
kością treści merytorycznych czu-
wa Interdyscyplinarny Zespół Pro-
filaktyki Zachowań Samobójczych,  

którego członkami są najlepsi specja-
liści z całej Polski. Mamy nadzieję, że 
pomoc znajdzie tu każdy, kto będzie 
jej potrzebował, a uratowanie choćby 
jednego życia, będzie dla nas ogrom-
nym  sukcesem.

Na stronie znajdują się również 
krótkie filmy z udziałem psycholo-
gów, którzy tłumaczą, jak reagować, 
np. gdy ktoś zgłasza, że ma myśli 
lub plany samobójcze, albo jak zare-
agować, gdy zauważymy samooka-
leczenia u dziecka, czy nastolatka. 

W zakładce „Pomoc w 10 kro-
kach” znajdziemy cenne wskazów-
ki: jak pomóc osobie z myślami 
samobójczymi, po próbie samobój-
czej, lub takiej, której bliska osoba 
odebrała sobie życie.

„Przywróceni życiu” – to już 
niezwykle ważne rozmowy z oso-
bami, które przeżyły próbę samo-
bójczą i poradziły sobie z kryzysem. 
Można je znaleźć na platformie 
w zakładce „Strefa wiedzy”. Życie 
warte jest rozmowy!
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Depresja mnie bawiła  
dopóki sam nie 
zachorowałem

UŚMIECH NA TWARZY 
TO W ZASADZIE 

JEGO WIZYTÓWKA. 
BARTKA JĘDRZEJAKA 

TELEWIDZOWIE ZNAJĄ M.IN. 
Z PROGRAMU „DZIEŃ DOBRY 
TVN”, W KTÓRYM OPOWIADA 

O POGODZIE.  ZA TO,  
JAK TO ROBI, WIDZOWIE 
GO UWIELBIAJĄ, CZEGO 

WYRAZEM JEST NAGRODA, 
KTÓRĄ DOSTAŁ  

OD NICH - TELEKAMERA.  
JOANNIE GABIS-SŁODOWNIK 

OPOWIEDZIAŁ O CZASIE.
NIEPOGODY W SWOIM ŻYCIU  

- GDY DOPADŁA GO 
DEPRESJA. 

Joanna Gabis-Słodownik: Zanim to Ciebie 
dopadła ta hydra, to co myślałeś o depre-
sji? W jakich kategoriach o niej myślałeś? 
Jako o chorobie?
Bartek Jędrzejak: Ogólnie depresja mnie ba-
wiła - tak, jak bawiły mnie migreny, dopóki 
ich nie dostałem. Jak ktoś mi mówił: „Mam 
migrenę”, to myślałem: „Jaką migrenę? Po 
prostu boli cię głowa. Nie wymyślaj!”. Mi-
grenę to może mieć królowa angielska. Tak 
było do momentu, kiedy i u mnie pojawi-

Z ŻYCIA WZIĘTE

ła się migrena. Miałem 26 lat, kiedy okaza-
ło się, że odziedziczyłem ją po mamie. To 
są takie migreny, że właściwie nie wycho-
dzę z domu. Drętwienie nóg, rąk, wymioty. 
I podobnie było z depresją. Depresja? Co to 
za problem! Spadek ciśnienia, efekt brzyd-
kiej pogody! Bagatelizowałem to. Myślę, 
że nie jestem jedyny. My Polacy, to chyba 
tak mamy. Na grypę bierzemy lek na zbi-
cie gorączki i ruszamy dalej. Nie myślimy 
o tym, jakie ciężkie są powikłania. Podobnie 

jest z depresją. Jest nam źle i mówimy, że 
mamy od razu depresję, więc inni dooko-
ła nie podchodzą do tego poważnie. Ja też 
tak miałem. Ludzie z depresją wydawali mi 
się dziwni, bo na przykład w filmach poka-
zywani są jako dziwacy.  Trzeba to zmienić 
i dlatego właśnie zdecydowałem się głośno 
powiedzieć o tym, co przeszedłem. Cho-
ciaż dużo mnie to kosztowało i bardzo dłu-
go się nad tym zastanawiałem. Zrobiłem to, 
żeby zdjąć tę „psychostygmę”. 
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Co to jest ta „psychostygma”?
Uważam, że jesteśmy naznaczeni „psycho-
stygmą”.  Wszystko, co ma przedrostek 
psy-, czyli: psycholog, psychiatra, psychi-
ka, choroba psychiczna – to wszystko jest 
jedną wielką „stygmą”. Na ten temat bardzo 
mało mówimy. Nie leczymy się, bo wstyd. 
Lepiej uciec od problemu. Tymczasem dla 
mnie lekarz psychiatra zaczął być takim sa-
mym lekarzem, jak onkolog, pediatra, uro-
log, neurolog. Jak każdy inny lekarz. O swo-
je serce, nerki, jajniki, oczy - dbamy, a nie 
dbamy o najważniejszy organ, czyli o mózg, 
który kręci całym organizmem. Tak jak ma-
ją prawo zmęczyć się: serce, wątroba, gar-
dło, tak mózg ma prawo zachorować. I ten 
mózg, jak mówią specjaliści, będzie choro-
wał nam coraz częściej. 

WHO mówi, że depresja będzie najczę-
ściej występującą chorobą cywilizacyjną. 
To wpływ tego wszystkiego, co nas ota-
cza. Szybkiego tempa, komputerów, a te-
raz także braku kontaktu z ludźmi.  Stajemy 
się aspołeczni, a dookoła są duże wymaga-
nia. Codziennie wychodzimy z listą zadań 
do zrobienia. Mnóstwo bodźców, które na 
nas wpływają. Jesteśmy przebodźcowani. 
Mózg w końcu mówi dość. I tak było w mo-
im przypadku. 

Co było tym „wyzwalaczem”?
U mnie to było, jak mówią lekarze, „typowe, 
książkowe”. Wysokie wymagania wobec sie-
bie, w pracy, przebodźcowanie, niezwraca-
nie uwagi na odpoczynek. Ciągła nakrętka: 
robić, robić, trzeba działać. Dużo podróży, 
ciągłe zmiany miejsc, problemy ze spaniem, 
stres, sprawy osobiste. Rozstanie z bliską mi 
osobą po dziewięciu latach. Widziałem pew-
ne symptomy depresji, ale zrozumiałem to 
za późno. Wtedy pędziłem. Patrząc z per-
spektywy czasu, to trwało osiem miesięcy. 
„Kropką nad i” u mnie był moment najwięk-

szego sukcesu. Zadzwonił do mnie dyrektor 
programowy TVN, Edward Miszczak, i po-
wiedział: : „Poprowadzisz z Agnieszką Szu-
lim  „Big Brothera””.  Każdy prezenter marzy, 
żeby poprowadzić wielkie show. Po pierw-
szym odcinku wróciłem do domu i nie mo-
głem spać. Zasnąłem tylko na chwilę. Rano 
wstałem jako inny człowiek. 

Inny człowiek, ale świat ten sam. Miałeś do 
niego zaraz wyjść. Jak sobie z tym radziłeś? 
Obudziłem się i w zasadzie przestraszyłem 
się, że się obudziłem. Wszystko powodo-
wało we mnie lęk, ataki paniki. Jak wsiada-
łem do pociągu, czy do samolotu, to myśla-
łem tylko o tym, żeby wyjść na zewnątrz, 
złapać powietrze. Nerwy, napięcie, potwor-
ny lęk. Ubranie się, zrobienie fryzury, to by-
ło jak zdobywanie K2. Przestałem jeść. Za-
cząłem szybko chudnąć. 

A ludzie pewnie mówili: „Świetnie wyglą-
dasz! Jaka forma!”?
Dokładnie tak. Koło się kręciło. Nie ja-
dłem i chudłem. Kiedy patrzyłem w lu-
stro, widziałem strasznie chudego face-

ta. Zacząłem sobie wmawiać, że jestem 
chory. Myślałem, że to nowotwór. Cho-
dziłem od lekarza do lekarza. Przeba-
dałem się na wszystkie możliwe spo-
soby. To było straszne. Lekarze mnie 
uspokajali, ale ja dalej szukałem. W Go-
ogle wpisywałem zapytanie: „Od jakich 
chorób chudniemy - oprócz raka”.  
HIV albo AIDS? Zrobiłem badania, one wy-
szły dobrze. To zastanawiałem się, czy 
nie pomylili moich fiolek z innymi. Mo-
że jest inaczej, może jestem jednak cho-
ry? To była jedna wielka, nakręcająca się 
śnieżna kula. Stres i nerwy. Poranki były 
najgorsze. Wymiotowałem przez pół go-
dziny, nic nie jadłem. Ludzie podchodzili 
i mówili, że świetnie wyglądam, a ja byłem 
rozwalony totalnie, jak paczka landrynek. 

Uśmiechałeś się do nich? Zakładałeś 
maskę?
Tak, oczywiście. Czasem mówili, że świet-
nie wyglądam, ale mam smutne oczy: „Czy 
u ciebie wszystko w porządku?”- pytali 
mnie. I wówczas nałożyłem maskę.

Kto wyciągnął do Ciebie rękę? Kto Ci 
pomógł? 
Moja mama jest psychologiem klinicznym. 
Długo jej nie mówiłem o tym, co się ze 
mną dzieje, ale w końcu wszystko we mnie 
pękło. Przeprowadziłem z nią długą roz-
mowę. Mama powiedziała, że koniecz-
nie muszę iść do psychiatry. Pani doktor 
potwierdziła: depresja, nerwica lękowa. 
Przepisała mi tabletki i zaproponowała L-4, 
miesiąc zwolnienia. Ale musiałem to prze-
myśleć. Porozmawiałem z mamą, a ona 
doradziła mi, żebym nie leżał w łóżku, tyl-
ko żebym dawał sobie cele do wykona-
nia. Wstałem, umyłem zęby, wyszedłem 
do pracy, zrobiłem program. Nie jadłem, 
ale piłem koktajle odżywcze. Funkcjono-
wałem tak przez ponad miesiąc. 
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     U mnie to było, jak mówią lekarze, „typowe, książkowe”.  
Wysokie wymagania wobec siebie, w pracy, przebodźcowanie,  

niezwracanie uwagi na odpoczynek.  
Ciągła nakrętka: robić, robić, trzeba działać.  
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Brałeś leki?
Leki na depresję, nerwicę mają to do siebie, 
że potrzebują czasu na… rozruch.  Nie dzia-
łają natychmiast, ale po dwóch, trzech tygo-
dniach. Każdego ranka wstawałem i zasta-
nawiałem się: „Czy to już ten moment? Czy 
tabletka działa?”. Walczyłem z tą trudną sy-
tuacją ponad miesiąc, aż w końcu zaczęło 
się stabilizować. Ale jeśli chodzi o tabletki, to 
też tu jest kolejna „stygma”, brak wyobraź-
ni, a w zasadzie niewiedza ludzi. 

Myślą o nich: „psychotropy, które totalnie 
sparaliżują życie”? 
Tak, myślą, że dostaną leki, które spowodu-
ją „lot na kukułczym gniazdem”: pasy, za-
mknięcie w szpitalu. Leki antydepresyjne 
nowej generacji są takie, że można praco-
wać, jeździć autem, normalnie żyć. One tylko 
wyciszają, pomagają wrócić do równowagi 
psychicznej. Ale lek nie jest rozwiązaniem. 
Tabletka działa doraźnie. Pozwala wyciszyć 
stany lękowe, uspokoić. Ale depresja bierze 
się skądś. I najlepiej jest łączyć wizytę u psy-
chiatry z wizytą u psychoterapeuty. Trochę 
pogrzebać w sobie, swoim wnętrzu, emo-
cjach, kontaktach z ludźmi, żeby zobaczyć, 
co mogło wywołać depresję, bo ta choro-
ba może wrócić. Nie ma na nią szczepionki. 

Nie żałujesz, że powiedziałeś głośno 
o swoich zmaganiach z depresją?
Byłem w szoku, że po moim wyznaniu napi-
sało do mnie tak dużo osób. Pisali o swojej 
walce. Przerażała mnie czasami niewiedza 
niektórych. Pisali, że biorą tabletki – kolej-
ny rodzaj, kolejny rok i nic. Tabletki to do-
datek. Trzeba połączyć terapię z farmakote-
rapią. Powiedzenie o tym publicznie jest dla 
mnie też wzięciem ogromnej odpowiedzial-
ności. Ludzie dziękowali mi, ale też dzielili 
się swoimi przeżyciami. Wszystkich odsy-
łam do specjalistów. Piszę im, że czekam 
na wieści po ich wizycie u lekarza. 

Jesteś takim motywatorem dla nich. 
Ludzie się boją, wstydzą. To wynika z nie-
wiedzy. Najgorzej, gdy ktoś pisze: „Panie 
Bartku, jest źle, ale wizytę mam dopiero za 
sześć miesięcy”… Za pół roku to już mo-
że nie być, co zbierać. I to jest przerażają-
ce. Przecież to powinno być natychmiasto-
we działanie! 

Jak jest teraz? Jak się czujesz?
Farmakoterapia zakończona, a terapia 
trwa. Bardzo dobrze mi to robi. To, co się 
zmieniło, że przestałem się przejmować 
tym, co ludzie o mnie myślą, co o mnie 

mówią. Mamy jako społeczeństwo taką 
dziwną przypadłość, że zauważamy wpad-
ki i o nich mówimy głośno, i mocno, ale 
z pochwałami mamy problem. Nie chwa-
limy dzieci, pracowników, siebie. Ciągle 
mamy wymagania. Ciągle nam mało. Ja 
teraz mówię dość! Nie przejmuję się już 
tym, co ktoś o mnie pomyśli. I dlatego też 
zacząłem mówić o depresji. Jeśli ktoś po-
myśli o mnie:„idiota, psychol, wariat”, al-
bo że „robi karierę na depresji”, to mam to 
w d... Przemyślałem to. Nie robię tego dla 
siebie, tylko dla ludzi. Wiem, że im to po-
maga. Mnie też pomogło, że Justyna Ko-
walczyk, Szymon Majewski powie dzieli, 
że chorowali. Kiedy usłyszałem, ile osób 
ma depresję, ile osób przez to przechodzi, 
byłem w szoku. To jest tak powszechne 
jak katar alergiczny na wiosnę. Niestety za 
to porównanie wylał się na mnie hejt. Nie 
wszyscy zrozumieli, że chodzi mi o ska-
lę zjawiska.

My dziś ze sobą nie rozmawiamy, nie 
mówimy o problemach, wszystko zała-
twiamy po łebkach. Mówimy do siebie 
komunikatami. Te niewyjaśnione rzeczy 
mózg zbiera, odkłada. Wyobraziłem so-
bie, że mam w głowie taką szafę, do któ-
rej rzeczy są odkładane, i ta szafa puchnie, 
nie domyka się. Kopię ją nogą, dociskam, 
ale ona znów się otwiera. I w pewnym 
momencie pęka. Jest przeładowana. I tak 
jest z naszą głową. Choroba mocno zwe-
ryfikowała grono moich znajomych. Wie-
lu odeszło. Była ze mną garstka. Jedną 
z takich osób była koleżanka z pracy, któ-
ra też przez to przeszła. Dała mi wspar-
cie i wiedzę. Bardzo pomogła mi Dorota 
Wellman, która opiekowała się mną, na-
wet mnie żywiła. To doświadzenie, dużo 
mnie nauczyło. 

To jeden z ostatnich wywiadów, które 
udzielam odnośnie depresji. Nie chodzę po 
kolorowych pismach, tylko staram się mó-
wić o tym do specjalistów takich jak wy, 
żeby to wszystko trafiło w odpowiednie 
miejsce, czyli do osób, które potrzebują 
konkretnej wiedzy, doświadczenia. 

Boisz się powtórki, że depresja wróci?
Myślę czasami o tym, czy wróci. Jeśli tak, 
to w jakiej formie? Czy sobie poradzę? Ale 
to trwa moment. Idę dalej, skupiam się na 
tym, co „tu i teraz”. 

Dziękuję za rozmowę. Myślę, że wielu na-
szych Czytelników odnajdzie w Twoich sło-
wach siebie, swoje zmagania. 
Dziękuję.
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JAZDA NA SYGNALE OD PACJENTA DO PACJENTA W KOMBINEZONIE,  
KTÓREGO NIE MOŻNA ZDJĄĆ CZĘSTO PRZEZ OSIEM, A CZASEM I WIĘCEJ GODZIN.  

JEDNAK NIE OD POCZĄTKU PANDEMII MIELIŚMY DOBRE STROJE OCHRONNE.  
JESTEM LEKARZEM, SPECJALISTĄ MEDYCYNY RATUNKOWEJ  

I JUŻ W KWIETNIU ZESZŁEGO ROKU ZACHOROWAŁEM NA COVID-19.  
STRACIŁEM WĘCH I SMAK. CZUŁEM SIĘ ŹLE.  

ODE MNIE ZARAZIŁA SIĘ MOJA ŻONA – RÓWNIEŻ LEKARKA,  
A TAKŻE DZIECI I MAMA. NA SZCZĘŚCIE UDAŁO NAM SIĘ POKONAĆ  
KORONAWIRUSA, ALE LĘK PRZED NIM WCIĄŻ NAM TOWARZYSZY. 

Krzysztof Karp

Na pierwszej linii  
walki z koronawirusem
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cjonowanie od wielu miesięcy na 
skraju wyczerpania fizycznego. Cza-
sami wizyty u pacjentów trwają wie-
le godzin, podczas których nie ma 
żadnej możliwości zdjęcia, choć na 
chwilę, maski lub poprawienia zapa-
rowanych gogli. Praca w takich wa-
runkach musi odbijać się na naszym 
zdrowiu psychicznym.

Wyczerpanie 
psychiczne

Nie dziwią mnie wyniki badań, 
z których płynie wniosek, że co piąty 
pracownik służby zdrowia zachorował 
na depresję. Permanentna obawa o zdro-
wie własne i najbliższych doprowadza 

Jak wygląda nasze życie, pra-
cowników służby zdrowia? 
Przede wszystkim jest na-
tłok dyżurów, ciągłe telefony 

i prośby przełożonych oraz współ-
pracowników, aby zostać dłużej 
w pracy, aby wziąć kolejny dyżur. 
Brak czasu na sen, ciągłe nasłuchi-
wanie dźwięku telefonu oraz funk-
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do tego, że, jadąc na każdą wizytę, wie-
lokrotnie sprawdzam, czy kombinezon 
dobrze przylega, czy  maska jest wystar-
czająco mocno przytwierdzona do twa-
rzy, czy na pewno nie stwarzam żadnego 
zagrożenia dla siebie i najbliższych.

Kiedy w marcu ubiegłego roku, 
z dnia na dzień, zaczęły rosnąć statystyki 
dotyczące osób zakażonych, wiedziałem 
doskonale, że jestem na pierwszej linii 
i każdy kolejny dzień może przynieść 
zakażenie. Była to dla mnie niezwykle 
trudna sytuacja i wielki dylemat, jak po-
godzić pracę zawodową i jednocześnie 
uchronić siebie oraz rodzinę. 

Trudny początek
Pierwsze tygodnie były najtrudniej-

sze. Wracając z pracy przebierałem się 
na progu domu i natychmiast wyrzuca-
łem wszystkie ubrania do pralki. Mimo 
wielkiej dbałości o higienę i ciągłej, na-
wet przesadnej, dezynfekcji rąk i wszyst-
kich otaczających przedmiotów, miałem 
cały czas poczucie, że to nie wystarczy. 
Kiedy kolejne osoby z mojego otoczenia 
przechodziły na kwarantannę, zacząłem 
izolować się od rodziny. Rozdzieliliśmy 
nasz dom na osobne strefy - tak, abym 
nie spotykał się z pozostałymi członka-
mi rodziny. To był bardzo trudny czas. 
Wtedy nikt z nas jeszcze nie wiedział, jak 
bardzo zakaźny jest koronawirus i jak 
może przebiegać zakażenie.  

„Cele” 
dla medyków

Pojawiły się pierwszy testy z do-
datnim wynikiem u niektórych zna-
nych mi ratowników medycznych 
i lekarzy. Okazywało się, że nagle 
jednego dnia kilka zespołów pogo-
towia ratunkowego przechodziło na 
kwarantannę.  Aby osoby podejrzane 
o zakażenie nie wracały do własnych 
domów, miały do dyspozycji izolo-
wane pomieszczenia tzw. „cele”, aby 
tam cierpliwie czekać na wynik. Był 
to dla mnie bardzo trudny czas, bo 
wychodząc z domu nie wiedziałem, 
czy wrócę z pracy następnego dnia, 
czy za tydzień. Miałem zawsze przy 
sobie spakowaną walizkę z zapa-
sowymi ubraniami, kosmetykami, 
chrupkim pieczywem, aby tak prze-
trwać podczas ewentualnej izolacji.  
Narastający ciągły stres i obawy 

utrudniały normalne funkcjonowa-
nie. Nawet kiedy wracałem do domu, 
miałem trudności ze snem. 

Lęk przed  
respiratorem  

i ciężkim przebiegiem
Po dość krótkim czasie takiego 

funkcjonowania zacząłem czuć się 
przemęczony i osłabiony. Zrzucałem to 
na karb licznych dyżurów, zaburzonego 
rytmu dobowego. Dopiero, gdy pojawi-
ły się bóle kostno-stawowe i ból zatok, 
natychmiast wykonałem test na CO-
VID-19. Wynik okazał się pozytywny. 
W głowie przebiegały mi obrazy wielu 
moich pacjentów, których widziałem 
pod respiratorami, z poważnymi po-
wikłaniami, walczących o życie. Bardzo 
bałem się takiej perspektywy. 

Wynik pozytywny
Po uzyskaniu pozytywnego wyni-

ku wróciłem do domu, ale oczywiście 
do wyizolowanej części, gdzie byłem 
całkowicie sam ze wszystkimi trudny-
mi myślami i wątpliwościami. Mimo, 
że przebieg choroby nie był u mnie 
zbyt ciężki, to jednak przebywanie 
w samotności było trudnym czasem. 
Rodzina przynosiła mi pod drzwi cie-
pły posiłek w jednorazowych naczy-
niach. Widywaliśmy się tylko przez 
szybę.  Najbardziej było mi przykro, 
kiedy mój młodszy, 9-letni syn bał się 
podejść  nawet do szyby. Chował się 
w najdalszym kącie swojego pokoju, 
aby tylko nie dosięgło go zakażenie. 
Mimo stosowania pełnych środków 
ostrożności, po kilku dniach dodatni 
wynik otrzymała również moja naj-
bliższa rodzina. Wtedy pojawiło się we 
mnie ambiwalentne uczucie. Z jednej 
strony strach o całą rodzinę, a z dru-
giej radość, że jednak ten trudny czas 
spędzimy razem, wzajemnie się wspie-
rając. Czasami właśnie w takich sytu-
acjach okazuje się, że najważniejsza 
jest obecność i wsparcie bliskich osób.

Na granicy  
życia i śmierci

W pracy często spotykam się 
z osobami, które nie radzą sobie 

z obecną sytuacją. Przez ostat-
ni rok nie utrzymują kontaktów 
z bliskimi. Żadne rozmowy te-
lefoniczne nie potrafią zastąpić 
uścisku, uśmiechu, czy blisko-
ści. Pogłębia się ich samotność 
i rozpacz. Ponadto występująca 
teraz wszechobecność śmierci 
doprowadza do ludzkich drama-
tów.  Pamiętam doskonale jedną 
z wizyt, podczas której zabraliśmy 
do szpitala ciężko chorego ojca 
z bardzo niską saturacją, a kilka 
godzin później zostaliśmy wezwa-
ni pod ten sam adres do resuscy-
tacji matki. Niestety w ciągu kilku 
godzin, jak się wkrótce okazało, 
córka straciła oboje rodziców. To 
straszne ludzkie dramaty, z który-
mi również ja muszę się mierzyć. 

Poza tym piętno choroby widzę 
również wśród moich znajomych 
i współpracowników. Wielu z nich 
cierpi z powodu zaburzeń snu, lęku 
i wielu innych, czasami trudnych do 
sprecyzowania, dolegliwości. Nie za-
wsze wynikają one z przechorowania 
COVID-19. Często są konsekwencją 
życia w ciągłym stresie i pracy ponad 
siły. 

Szczepienia  
dają nadzieję

Ostatnie tygodnie, które przy-
noszą coraz wyższą liczbę osób 
zaszczepionych, dają nadzieję, że 
będzie lepiej. Bardzo w to wie-
rzę, że wkrótce bezpiecznie spo-
tkam się ze swoją całą rodziną, 
przyjaciółmi i zaczniemy żyć jak 
dawniej. Teraz dopiero potrafi-
my docenić te „drobne szczęścia”, 
z których mogliśmy korzystać 
przed pandemią. 

Krzysztof Karp 
specjalista medycyny  
ratunkowej, przez wiele  
lat pracował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,  
a od 20 lat pracuje w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi.



31

TWARZE DEPRESJI

03/2021

Z ŻYCIA WZIĘTE

PANI ANNA  W CZASIE PANDEMII WRÓCIŁA DO PRACY W SZPITALU.  
KIEDYŚ PORZUCIŁA ŚRODOWISKO MEDYCZNE DLA KORPORACJI,  

A TERAZ ZROBIŁA NA ODWRÓT. NIE CHCE PODAWAĆ SWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA,  
BO JAK MÓWI: TE TRUDNIEJSZE MOMENTY SPOTKAŁY JĄ NIE NA ODDZIALE COVID-OWYM, 

ALE POZA NIM - ZE STRONY LUDZI, KTÓRZY ODSUNĘLI SIĘ OD NIEJ,  
BO ZDECYDOWAŁA SIĘ NA PRACĘ Z CHORYMI NA COVID-19.

Po pierwszym dniu 
płakałam jak dziecko
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Joanna Gabis-Słodownik: Wróciła Pani 
na szpitalne sale i to w takim momencie.
Pani Anna: Tak, chociaż wiem, że ta praca 
zawsze była trudna, to chyba nie przypusz-
czałam, że będzie aż tak ciężko. Psychicz-
nie i fizycznie. W tych maskach, kombine-
zonach, eksploatacja organizmu jest duża.

A dlaczego psychicznie jest ciężko?
Pacjenci znają nas z oczu i podpisu na kom-
binezonie. A jest ciężko, bo objawy tej cho-
roby są koszmarne. Patrzymy na ludzi, któ-
rzy dosłownie walczą o każdy oddech, jak 
ryby bez wody. To strasznie wygląda. Prze-
rażające. Każdy, kto nie wierzy w tę chorobę, 
powinien przyjść na taki oddział jako wolon-
tariusz. W nocy słychać tylko pikanie kar-
diomonitorów, respiratorów, które alarmują 
co chwilę, że coś jest nie tak. Przerażający 
jest odgłos kaszlu ludzi.

Przerażające.
Tak. W nocy ten oddział wygląda tak cre-
epy (ang. przerażająco). Nie znajduję inne-
go słowa. W szpitalu tymczasowym, kie-
dy przechodzi się ze śluzy czystej do strefy 
brudnej, czyli COVID-owej, i staje się na po-
czątku oddziału, to widać tylko ciąg ścianek 
działowych i łóżka. Kroplówki i monitory. 
Tlen gwiżdże. To wszystko na długo zosta-
nie mi w pamięci.  

I wszystko dzieje się na tych oddziałach 
tak nagle, prawda?
To prawda. Pamiętam wielkanocny ponie-
działek i pana, który korzystał jedynie z ma-
ski tlenowej. Jego stan był określany jako 
średni. Mówił, że musi wypisać się na żą-

danie, bo ma pogrzeb żony, która umarła 
z powodu powikłań wywołanych przez CO-
VID-19. Kiedy przyszłam na kolejny dyżur, 
to już jego stan tak się pogorszył, że musieli 
go przenieść na oddział intensywnej opieki. 
Poruszyło mnie, że chciał pożegnać żonę, 
a sam w ciągu kilku godzin tak podupadł na 
zdrowiu. Ci ludzie gasną w oczach. Przycho-
dząc na kolejny dyżur, można już nie spotkać 
konkretnego pacjenta. Co to są 24 godziny?

Dużo jest takich sytuacji?
Tak, bardzo dużo. Ale są też dobre momen-
ty, które wzruszają. Była starsza pani… Mo-
ja babcia już nie żyje… Ale myślałam sobie, 
że to kogoś babcia. (chwila ciszy) Ona była 
taka ciepła, prawdziwa babcia. Udało nam 
się ją wyprowadzić z ciężkiego stanu. Mia-
ła ponad 70 lat. Koniec końców została wy-
pisana do domu. Dziękowała nam tak bar-
dzo. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Ona 
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jest przykładem, że naprawdę mamy 
o kogo walczyć na każdym dyżurze.

A jak radzi sobie Pani z tym, że jednak 
nie udaje się uratować wielu osób? 
Pewnie zdarza się, że na takim dy-
żurze odchodzi jedna osoba, dwie…
Nie, proszę pani… Czasami zdarza 
się, że w ciągu trzech godzin, bo ty-
le trwa zmiana, mogą być dwa zgo-
ny. Dyżur trwa 24 godziny – trzy go-
dziny na stronie brudnej i trzy poza 
nią. To ciężki temat. Są pewne proce-
dury, które musimy zrobić po śmier-
ci i to się nazywa w medycynie: „to-
aleta pośmier tna” - ale to nie ma nic 
wspólnego z tym, co robią w zakła-
dach pogrzebowych – chodzi o usu-
nięcie całego sprzętu medycznego 
z pacjenta. Teraz w procedurach CO-
VID-owych nie można tego robić. Pa-
cjent jedzie do zakładu pogrzebowe-
go ze wszystkim. I ja podchodzę do 
tego jakby ten pacjent żył… Mówi-
my do niego np.: „Przełożymy pana 
na nosze”. Osobie zmarłej należy się 
szacunek. To są trudne emocje. Róż-
nie ludzie sobie z tym radzą. Ale du-
żo zależy też od zespołu, w którym się 
pracuje. Trzeba mieć twardą psychikę, 
a z drugiej strony być empatycznym. 

W szpitalu tymczasowym sytuacja 
jest ciekawa, bo kadrę tworzą ludzie 
z całej Polski. Na oddziale są specjali-
ści ze Szczecina, Kołobrzegu, Rzeszo-
wa, Lublina, dosłownie z całej Polski. 
Każdy ze swoimi przyzwyczajeniami, 
praktykami, wizją.

Wspieracie się jakoś nawzajem?
To jest ciekawe, bo tych ludzi się nie 
zna. Właściwie wchodząc do strefy 
tzw. brudnej, widzi się tylko posturę, 
oczy i imię zapisane na kombinezo-
nie. I ci zupełnie obcy ludzie pomaga-
ją sobie nawzajem. Jakbyśmy walczy-
li na jednym froncie. Gramy do jednej 
bramki. Chcemy, żeby Jan Kowalski 
wyszedł z tego.

A takie wzajemne wsparcie psychiczne?
A tak! Oczywiście! Jedziemy na jed-
nym wózku.

Zostawia Pani pracę w szpitalu? Po-
trafi Pani to oddzielić?
Po pierwszym dniu… Wróciłam do do-
mu i po prostu płakałam. Płakałam jak 
dziecko.

Teraz, gdy wracam do domu, sta-
ram się czymś zająć. Uczę się, myślę 
o tym, co dalej. Skupiam się na swo-
ich celach osobistych. Czasami myślę 
o pacjentach - o tych, którzy wyzdro-
wieli, o tych, którzy zmarli. Z niektóry-
mi nawet nie musiałam rozmawiać, ale 
z jakiegoś powodu zostali w mojej gło-
wie. I zapamiętałam ich. Pacjenci, ci co 
leżą długo, poznają nas po oczach, po 
głosie. Czasami mówią: ej, ej! Inni wo-
łają po imieniu. 

W tym miejscu w zasadzie wymow-
ne jest wszystko. Każdy gest. Jak ktoś 
ma duszność, nie może złapać odde-
chu, wciąga powietrze z trudem, ma 
wrażenie jakby nie oddychał. To jest 
straszne, gdy ktoś łapie za rękę z prze-
rażeniem w oczach, ze łzami. Coś mó-
wi, żeby ratować… Jest taka wymow-

ność gestu, wzroku… Tam się nie liczy, 
ile kto ma pieniędzy, kim jest. Wszyscy 
są równi, na tej samej pozycji wobec 
tej choroby. Myślę, że ci ludzie mają 
bardzo traumatyczne przeżycia.

Czy pracownicy szpitala tymczasowe-
go mogą liczyć na jakąś fachową po-
moc? Wsparcie psychologa?
Wiszą na korytarzu kar tki z numerami 
do psychologów i psychiatrów, ale nie 
skorzystałam - mimo, że z pierwszego 
dyżuru wróciłam zapłakana. Jestem 
raczej osobą silną. Potrafię pewne rze-
czy przepracować. Może to głupio za-
brzmi, ale z tym płaczem (po pierw-
szym dniu w szpitalu tymczasowym) 
zadzwoniłam do przyjaciółki i jej się 
wyżaliłam, wypłakałam. Mnie to po-
mogło. Wiem, że niektóre koleżanki 
i koledzy korzystali z pomocy profe-
sjonalistów. Radzę sobie z tym psy-
chicznym obciążeniem i emocjami. 
Kiedy mi się coś dzieje, to szukam 
pomocy – mój instynkt samozacho-
wawczy jest silny. Jeśli miałabym pro-
blem, to bym skorzystała z profesjo-
nalnej pomocy.

Gdy rozmawiałyśmy pierwszy raz, po-
wiedziała mi Pani, że w tym wszyst-
kim najgorsze jest to, jak otoczenie 
zareagowało na wieść o tym, że pra-
cuje Pani w szpitalu COVID-owym?  
Tak! Ludzie klaszczą medykom, 
a z drugiej strony dowiaduję się, że 
ktoś mówi za moimi plecami: „Mam 
nadzieję, że ona mnie czymś nie za-
raziła”. To boli. Jesteśmy w epicen-
trum, ale jesteśmy bardzo dobrze za-
bezpieczeni. Wszystkiego mamy pod 
dostatkiem: kombinezonów, gogli, 
masek - nie ma ograniczeń, nikt nie 
wydziela nic. Jesteśmy zaszczepieni!  
Zachowuję wszelki reżim. Mogę być 
uznawana za wektor zakażenia, ale 
jestem w stroju ochronnym bardziej 
bezpieczna niż osoba, która idzie do 
sklepu i spotyka chorych bez żadne-
go zabezpieczania. Nie czarujmy się 
– nie brakuje osób, które są chore lub 
ktoś z ich bliskich i nie zgłasza tego. 
Albo widzę w sklepach osoby, które 
mają tak brudną maseczkę, że, jeśli 
mam dodatkową przy sobie, to pod-
chodzę i daję jej nową. 

Dziękuję za rozmowę.  
Życzę zdrowia i siły.
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„CHWILAMI MOŻNA SIĘ POCZUĆ JAK NA PLANIE FILMU SCIENCE-FICTION,  
TYLKO ŻE WALKA O ŻYCIE JEST DO BÓLU REALNA” - MÓWI KONRAD KORZENIOWSKI 

W ROZMOWIE Z JOANNĄ GABIS-SŁODOWNIK. PRACUJE  
W SZPITALU TYMCZASOWYM NA STADIONIE NARODOWYM W WARSZAWIE  

   JAKO RATOWNIK MEDYCZNY I OPIEKUN PACJENTÓW COVID-OWYCH. 

Opieka międzyludzka 
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Joanna Gabis-Słodownik: Ratownikiem 
medycznym jesteś od niedawna i w za-
sadzie trafiłeś prosto w „oko cyklonu”. To 
musi być trudy dla Ciebie czas?

Konrad Korzeniowski: Tak, mam wrażenie, 
że osoby, które są w tym zawodzie dłużej 
zdążyły się już zaprawić trochę w boju. Oso-
by takie jak ja od razu wpadły na głęboką 
wodę. Pracowałem wcześniej w Kanadzie. 
Przeszedłem na tamtejszym SOR-ze kurs 
opieki medycznej. Pracowałem w Montre-
alu na SOR-ze, na oddziale onkologii, psy-
chiatrii geriatrycznej, ale COVID-19… To 
zupełnie inne „zwierzę”. To jest strasznie 
dziwna przestrzeń. 

Co to znaczy? 
COVID wydaje mi się trudniejszy. I jak te-
raz rozmawiamy, to zastanawiam się, czy 
on jest trudniejszy dla personelu medycz-
nego, czy dla pacjentów. Fizycznie dla nas 
jest to trudne, bo kombinezon barierowy 
nie ułatwia pracy. Ograniczone ruchy, po-
cisz się, kombinezony nie oddychają. Ale 
patrząc na pacjentów… Odziały COVID 
-owe wyglądają jak coś z filmu science-fic-
tion. Wszyscy mają kombinezony, maski, 
gogle. Widać tylko trochę oczy. Dla więk-
szości pacjentów, którzy tam lądują, a nie 
mieli wcześniej do czynienia ze szpitalem 
zakaźnym, to jest szok. Nie da się inaczej 
nazwać sytuacji, w której jest czterdziesto-
paroletnia osoba, którą trzeba na przykład 
przewijać. Jeszcze wczoraj uczyła innych 
grać w tenisa, a dziś leży na oddziale i druga 
osoba ją przewija.  To wszystko jest bardzo 
trudne.  My - medycy - świadomie lub nie, 
ale jakoś jesteśmy na to wszystko gotowi. 

Tylko, że Wy staliście się dla nich łączni-
kiem ze światem, opiekunem, trochę ta-
ką „protezą” bliskiej osoby?  Nikt do tych 
ludzi nie przychodzi. To Wy z nimi rozma-
wiacie, pocieszacie lub nie. Jesteście, gdy 
umierają.  
W związku z tym, że jestem świeżo w tej 
przestrzeni medycznej, to nie jestem wypa-
lony zawodowo. Jak widzę starszych sta-
żem kolegów, to oni trochę inaczej, może 
trochę przedmiotowo traktują pacjentów. 
Nie zrozum mnie źle. To są profesjonali-
ści. Świetni w swoim fachu. Bardzo dobrze 
opiekują się ludźmi pod względem medycz-
nym, ale brakuje ludzkiego „dotyku”. To nie 
jest kwestia tego, że im się nie chce. Na 
to nie ma czasu. Na oddziale jest tak dużo 
rzeczy do zrobienia i tak wielu pacjentów, 
że na opiekę międzyludzką po prostu bra-

kuje czasu. A ja mam trochę odwrócone 
priorytety. To znaczy, jak nie trzeba działać 
błyskawicznie, jest czas na bycie z drugim 
człowiekiem, to staram się być. Robię to, 
co muszę, stricte medycznie, ale staram się 
skupić na tym elemencie międzyludzkim. 

Czyli na czym?
Postać koło łóżka, potrzymać za rękę. Wie-
le z tych osób w stanie ciężkim jest na „peł-
nym wentylatorze”. Są tak zmęczeni choćby 
oddychaniem, że nie mają siły mówić. Ale 
jak staniesz i spojrzysz im w oczy, to ma-
ją potrzebę tego kontaktu. To osoby, które 
leżą nawet 5, 10 tygodni na oddziale! Je-
dyny kontakt fizyczny mają z trzema oso-
bami zawiniętymi w białe worki, z trzema 
parami rękawiczek na rękach. Dla mnie to 
istotne. Nie wiem, czy dla nich, ale dla mnie 
bardzo ważne jest – w jakikolwiek sposób 
pobyć z nimi. 

Ale to Ciebie chyba dużo kosztuje? 
Potrafi być trudne. Uczę się dystansu. Roz-
mawiam o tym dużo z moją żoną, Ulą. Pra-
cę powinno się zostawiać w pracy, ale nie 
jest to teraz łatwe. Nie zawsze potrafię wró-
cić z „czystą” głową. 

A z czym wracasz? Z jakimi historiami?
Z COVID-em jest tak, że ci pacjenci mogą 
się pogorszyć z dnia na dzień. Masz kogoś, 
kto jest w kontakcie, a na następnym mo-
im dyżurze ta osoba leży już półprzytom-
na. Szybko się to dzieje. Miałem pacjentkę 
z Ukrainy. Mieliśmy kontakt, bo mówię tro-
chę po rosyjsku. Była w miarę w dobrym 
stanie i przyjechałem przedwczoraj na dy-
żur, a ona była karmiona już pozajelitowo 
i podpięta pod pompę. A zaraz potrzebna 
była nawet interwencja anestezjologa. Dwie 
godziny później ta kobieta zmarła. I to się tak 
szybko wydarzyło. Jakoś mnie to umęczyło. 

Była 25-letnia pacjentka, która miała 
problemy psychiczne. Ale nie było czasu 
na to, żeby psychiatra się pojawił, bo prze-
cież tam chodzi o szybkie działanie i rato-
wanie ludzi przed postępem COVID-u. Tam 
walczy się przede wszystkim o życie. Czło-
wiek patrzy na tych młodych ludzi, myśli 
sobie o swoich dzieciach. Nakłada tę swo-
ją perspektywę. Najgorzej, gdy pacjent jest 
samotny. Nawet nikt do niego nie dzwoni. 
Miałem pacjentkę, starszą panią, która nie 
mogła zrozumieć, że szpital jest na terenie 
stadionu. Leżała stosunkowo blisko okien 
wychodzących na płytę stadionu i widziała 
krzesełka. Ona nie mogła tego zrozumieć. 
To było dla niej zbyt abstrakcyjne.

A Wy macie jakąś opiekę psychologa? 
Wy-pracownicy? 
Nie, i raczej nikt o tym nie rozmawia. Nikt nas 
nie pyta o to, jak się czujemy psychicznie. 

Między Wami też nie ma rozmowy o tych 
przeżyciach?
Myślę, że chyba inaczej się nie da. 

Granicę trzeba postawić?
Tak, ja i tak mam wrażenie, że obciążam bli-
skich moją pracą z pacjentami COVID-owy-
mi. Kiedy wracam do domu, to muszę cza-
sami opowiedzieć o czymś. Nie chcę się 
użalać nad sobą. Czasami są dyżury, któ-
re po prostu miną, ale są i takie, które psy-
chicznie człowieka „dojadą”.

Myślisz czasami, że to Cię przerasta 
i masz ochotę zrezygnować?
Kocham to, co robię. Nie zamieniłbym na 
nic innego. Jakkolwiek trudna jest to sy-
tuacja dla wszystkich. Człowiek się napa-
trzy na to ludzkie cierpienie i czasami wiesz, 
że nic nie możesz więcej zrobić, to mimo 
wszystko nie zamieniłbym tego na nic. CO-
VID-19 uczy pokory. Bardzo szybko. I do-
ceniania codzienności. Chociażby tego, że 
możesz wstać z łóżka. Ta choroba to nie 
proces, który miesiącami niszczy zdrowie. 
To się dzieje z dnia na dzień. 

Dziękuję za rozmowę.

Konrad Korzeniowski 
Od grudnia 2020 pracuje na oddziałach  
COVID-owych. Działa jako ratownik w karetce  
w Fundacji First Responder - wspierającej  
Państwowy System Ratownictwa. Członek inicjatywy 
Stołeczni Samarytanie, która powstała w celu 
odciążenia systemu PRM. Zrzesza Ratowników, 
Ratowników Medycznych i lekarzy.
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Wczasie pandemii 
co drugi Polak 
ma problemy ze 
snem, a co dzie-
siąty choruje na 

bezsenność przewlekłą, czyli trwa-
jącą powyżej czterech tygodni. To 
stawia Polskę w czołówce „bezsen-
nych krajów”. 

Dlaczego cierpimy 
na bezsenność?
Brak ruchu i wysiłku fizyczne-

go, stres związany z życiem w cza-
sie pandemii, z lękiem przed zaka-
żeniem koronawirusem, izolacją, 

samotnością. Mogą przyczyniać 
się do tego również zdalna praca 
i robienie zakupów przez internet. 
Dlaczego? Ponieważ przed pan-
demią mieliśmy chociaż minimal-
ny ruch, kiedy szliśmy na zakupy 
i albo na przystanek lub do samo-
chodu, by dojechać do pracy. Teraz 
nie mamy nawet tej aktywności. 
Wielu z nas siedzi w domu i nie 
podejmuje wysiłku fizycznego. Do 
tego dochodzi zła dieta, nieregu-
larny rytm dobowy, zbyt mała eks-
pozycja na światło dzienne i mamy 
już niemal wszystkie przyczyny, 
które spędzają nam sen z powiek.

Do tej długiej listy możemy jesz-
cze dopisać pracę w łóżku z kom-

puterem i zbyt dużo czasu spędza-
nego w sypialni z tabletem oraz 
telefonem – przypomina prof. Jerzy 
Samochowiec – prezes Polskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego:

- To prawda, że łóżko musi nam 
służyć tylko do spania, ewentualnie 
jeszcze do czynności seksualnych. Sen 
jest papierkiem lakmusowym tego, co 
się dzieje z psychiką. Bardzo ważna 
dla naszego samopoczucia jest higie-
na snu. Zaburzenia snu są pochodną 
naszych zachowań. Ważne jest, by 
kłaść się spać o tej samej porze, nie 
pić wieczorem alkoholu, kawy i her-
baty, bo wiemy, że to generuje proble-
my ze snem. Oczywiście zaburzenia 
snu mogą być związane z chorobami 

TRUDNOŚCI W ZASYPIANIU, KRÓTKI, PRZERYWANY SEN,  
CZĘSTE WYBUDZANIE SIĘ I BUDZENIE SIĘ BARDZO WCZEŚNIE RANO  

– TO PODSTAWOWE OBJAWY BEZSENNOŚCI. JEŚLI TRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ CZTERY TYGODNIE, 
JEST POWÓD DO NIEPOKOJU. POWINNIŚMY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA PSYCHIATRY  

I PO KONSULTACJI Z NIM ROZPOCZĄĆ FARMAKOTERAPIĘ.

Bezsenna Polska 
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psychicznymi. Tak często bywa, że 
depresja, choroba afektywna dwu-
biegunowa mają w kryteriach roz-
poznawczych problemy ze snem. Ale 
czynników wywołujących taki stan 
jest obecnie wiele, a do czynników 
utrwalających należy właśnie długie 
leżenie w łóżku, drzemki w ciągu 
dnia. Negatywne wzorce bardzo łatwo 
przechodzą w bezsenność przewlekłą. 
Wtedy konieczna jest nie tylko far-
makoterapia, ale również terapia po-
znawczo-behawioralna - dodaje prof. 
Samochowiec.

Leczenie 
bezsenności

Ważną zasadą leczenia bezsenno-
ści jest maksymalne skrócenie czasu 
spędzanego w łóżku. Idealna długość 
snu w ciągu nocy wynosi od sześciu 
do ośmiu godzin - dowodzą greccy 
naukowcy. Okazało się, że zbyt dłu-
gi sen jest bardziej niebezpieczny dla 
zdrowia niż zbyt krótki.

Nadal za wieloma przypadkami 
problemów ze snem stoją: depre-
sja i zaburzenia lękowe. Taki stan 
mogą powodować również nadci-
śnienie tętnicze, leki, alkohol, zbyt 
dużo wypitej kawy. Ponadto dużym 
problemem jest bezdech senny, 
czyli przerwy w oddychaniu, któ-
re w nocy mogą trwać od kilku do 
kilkunastu sekund i powtarzać się 

nawet kilkaset razy. Problem ten do-
tyczy przede wszystkim mężczyzn, 
ale oczywiście chorują też kobiety. 
Z bezdechem sennym najczęściej 
zmagają się osoby po czterdziestce, 
które chrapią. W takim przypadku 
należy skontaktować się z lekarzem.

Z najnowszych badań przepro-
wadzonych we Francji dowiadujemy 
się, że pracoholicy mają dwukrotnie 
częściej problemy ze snem i z de-
presją. Wyniki analiz międzynaro-
dowego zespołu naukowców opu-
blikowano na łamach „Journal of 
Environmental Research and Public 
Health”. Okazało się, że osoby uzależ-

nione od pracy poświęcały swój czas 
na aktywność zawodową o siedem 
godzin tygodniowo więcej niż inni 
pracownicy, choć żaden pracodawca 
tego od nich nie oczekiwał. Ponadto 
pracoholicy cierpią z powodu bólu 
głowy i permanentnego przemęcze-
nia, mają problemy z koncentracją, 
a nawet z pamięcią. Z tego powodu 
cierpi również ich rodzina. Naukow-
cy zwracają uwagę na konieczność 
wprowadzania w firmach progra-
mów prewencyjnych, chroniących 
personel przed pracoholizmem. Do 
dobrych praktyk należy umożliwie-
nie pracownikom korzystania z po-
mocy psychologicznej oraz organi-
zacja dla nich webinarów, wykładów 
na temat zdrowia psychicznego.
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ZASADY HIGIENY SNU
• Nie pracuj w łóżku, w wyciem-

nionej sypialni.
• Ogranicz do niezbędnego mi-

nimum czas spędzany w łóżku.
• Unikaj drzemek w ciągu dnia.
• Uprawiaj sport lub przynaj-

mniej idź na spacer po pracy.
• Jedz zdrowo, regularnie, 

a ostatni posiłek najpóźniej 
trzy godziny przed spaniem.

• Późnym wieczorem nie pij ka-
wy, herbaty ani alkoholu.

• Trzymaj się rytmu dnia – budź 
się i idź spać o tej samej porze.

• Unikaj przed snem czytania 
w tablecie lub smartfonie.

• Usuń z sypialni zegary – szcze-
gólnie te wydające dźwięk.

Anna 
Morawska 
-Borowiec 
psycholog, dziennikarka telewizyjna związana  z „Panoramą” 
w TVP2; prezes Fundacji „Twarze depresji”, redaktor naczelna 
magazynu  „Twarze depresji”, autorka książek: „Twarze depresji” 
, „Depresja poporodowa. Możesz z nią wygrać.” i „Ola w 
Jaśkowym Sadzie”, 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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Z natury jestem bardzo 
radosną osobą. Nie 
chciałam być chora. 
Pragnęłam jak naj-
szybciej wyzdrowieć. 
Nie chciałam też mar-
twić bliskich, że coś 

jest nie tak. Robiłam wszystko, że-
by nie musieć odpowiadać na pyta-
nia: „Czy wszystko w porządku?”. Ba-
łam się, że wtedy coś we mnie pęk-
nie i spadnie moja „maska”.

Depresja mimo 
uśmiechu

Moja historia z depresją zaczęła się 
w szkole podstawowej, gdy jako ma-

ła dziewczynka czułam się jak puzzel 
z zupełnie innej układanki. Czułam, 
że nie pasowałam do reszty, a kole-
żanki przezywały mnie: grubą i kujo-
nem. Codziennie wracałam z płaczem 
do domu, ale w szkole trzymałam się 
dzielnie. 

Wybawieniem miało być elitarne 
gimnazjum i całkowita zmiana oto-
czenia. I było... na początku. Czu-
łam, że tu należę, znalazłam przyja-
ciółki. Jak się później okazało - każ-
da z nas miała jakieś swoje problemy. 
Myśli i próby samobójcze, samooka-
leczenia, zaburzenia odżywiania. Zlek-
ceważyłam wtedy moją psychikę i za-
jęłam się pomaganiem koleżankom. 
Zachowując uśmiech dla „publiczno-
ści”, czułam bezsilność i rozdzierają-
cy wewnętrznie ból.

Walka o siebie
W liceum ciągle słyszałam o matu-
rze, a depresji nie dawało się zagłu-
szyć dużą ilością nauki. I choć mimo 
wszystko uśmiech nie znikał z mojej 
twarzy, to wtedy już nie wytrzymałam. 
Poprosiłam mamę o kontakt do te-
rapeutki. Zaczęłam wielomiesięczną 
psycho- i farmakoterapię. To była trud-
na walka, ale wyzdrowiałam.

Pandemia okupiona 
płaczem

Dzisiaj już wiem, że nikomu nie pomo-
gę, jeśli najpierw nie pomogę sobie.
Na początku pandemii wróciły do 

mnie niekontrolowane wybuchy pła-
czu. Towarzyszył mi ogromny lęk 
przede wszystkim o moich bliskich, 
ale również o przyszłość. Wypraco-
wałam sobie codzienną rutynę: na-
uka hiszpańskiego, praktykowa-
nie jogi, spacery z psem. Przez pe-
wien czas wspomagałam się lekami, 
a teraz raz w miesiącu kontroluję mo-
je zdrowie psychiczne podczas roz-
mów z psychologiem. Teraz wiem, że 
to wszystko było spowodowane nad-
miarem złych informacji, więc ograni-
czam do minimum dostęp do komu-
nikatów na temat pandemii. Nauczy-
łam się też dostrzegać dobre strony 
tej sytuacji - mniejszy codzienny pęd, 
więcej czasu dla siebie i bliskich, do-
cenianie tego, co mam.

Od 2015 roku jestem zaangażo-
wana w działania na rzecz walki z de-
presją oraz w promocję zdrowia psy-
chicznego. Przekułam moją słabość 
– chorobę – w siłę – pomoc innym. 
Od wielu lat wspieram kampanię „Twa-
rze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” 
oraz „Forum Przeciw Depresji”, dzięki 
którym mogę walczyć ze stereotypa-
mi związanymi z tą chorobą. 

Antonina Dudek

Antonina Dudek 

analityk jakości w międzynarodowej firmie 
consultingowej oraz studentka psychologii na 
Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Z zamiłowania 
tancerka, instruktor tańca jazzowego.

 „ALE JAK TO? TOSIA MA DEPRESJĘ? PRZECIEŻ ONA CIĄGLE SIĘ UŚMIECHA!”  
- TAK ZAREAGOWAŁA MOJA WYCHOWAWCZYNI W LICEUM,  

KIEDY MAMA POINFORMOWAŁA JĄ O MOIM STANIE ZDROWIA. 

FELIETON

Puzzel   
z innej układanki
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Nie pozwól, 
by lęk zabrał  

Twoje marzenia
OGROMNY STRES ZWIĄZANY Z PANDEMIĄ NIE POZOSTAJE OBOJĘTNY DLA KOBIET 

CIĘŻARNYCH. Z NAJNOWSZYCH DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM 
„LANCET” WYNIKA, ŻE O JEDNĄ TRZECIĄ WZROSŁA LICZBA PORONIEŃ I ZGONÓW MŁODYCH 

MATEK. NIEPOKOI AŻ SZEŚCIOKROTNY WZROST PRZYPADKÓW CIĄŻY POZAMACICZNEJ. 
SPECJALIŚCI ALARMUJĄ TEŻ, ŻE CORAZ WIĘCEJ KOBIET CIERPI NA DEPRESJĘ POPORODOWĄ. 

O TYM PROBLEMIE ROZMAWIAŁA ANNA MORAWSKA-BOROWIEC  
Z DR N. MED. ANETĄ LIBERĄ – PSYCHOLOG, KOORDYNATOR DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 

WSCHODNIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI DEPRESJI POPORODOWEJ  
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 4 W LUBLINIE.

Anna Morawska-Borowiec: Przed pandemią Światowa Organi-
zacja Zdrowia alarmowała, że na depresję poporodową choru-
je od 10-30% kobiet. Z kanadyjskich badań wynika, że w czasie 
pandemii ten problem dotyka już ponad 40% mam po urodze-
niu dziecka. Czy Pani również obserwuje tak znaczący wzrost za-
chorowań w Polsce?
dr n. med. Aneta Libera: Zdecydowanie tak. Wynika to z kilku czyn-
ników. Po pierwsze, w czasie pandemii wszyscy czujemy pewne-
go rodzaju zagrożenie – od zagrożenia zdrowia, życia, po poczu-
cie zagrożenia stabilności życiowej i finansowej. To jest globalny 
stres, na który wszyscy jesteśmy narażeni. 

Po drugie, w szpitalach pojawiło się ograniczenie możliwości 
kontaktu z rodzina, a zdarza się, że kobieta leży na oddziale na-
wet kilka miesięcy, aby utrzymać ciążę i urodzić dziecko. Jest to 
ogromny stres, gdy nie może ona zaspokoić podstawowych po-
trzeb – bliskości, kontaktu z najbliższymi osobami. Nawet, jeśli ten 
stres w szpitalu trwa kilka dni, to też ma znaczenie. Kobieta chce 
się podzielić z mężem radością narodzin dziecka, a możliwość ta 
jest ograniczona, a nawet zabrana. Te wszystkie stresy, które nam 
się co chwila pojawiają, wpływają na to, że doświadczenie macie-
rzyństwa stało się trudniejsze, a to przekłada się na wzrost zacho-
rowań na depresję poporodową.

Jakimi objawami należy się zaniepokoić i czy w czasie pande-
mii pojawiły się u kobiet w ciąży lub po porodzie nowe niepoko-
jące symptomy?
Warto wejść na naszą stronę przystanek-mama.spsk4.lublin.pl. lu-
blin.pl tam szczegółowo opisujemy objawy depresji poporodowej.  
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Ja osobiście zawsze zwracam uwagę na zmieniony stan psychiczny – 
na anhedonię, czyli niezdolność do przeżywania rzeczy przyjemnych. 
Może pojawić się przygnębienie, smutek, ale może też być maska lę-
kowa, którą coraz częściej obserwujemy w czasie pandemii. Pojawia 
się wtedy lęk, że coś złego się stanie, bliżej nieokreślony lęk. Mogą 
też występować bólowe maski, kiedy depresja objawia się nie tylko 
obniżeniem nastroju, ale też bólem. Tych masek mamy niestety du-
żo. Ważne są kryteria – czas trwania objawów przez minimum dwa 
tygodnie. I co ważne w tym czasie dolegliwości depresyjne muszą 
występować codziennie. Mogą one pojawiać się w różnych kombi-
nacjach – obniżenie nastroju, niezadowolenie z siebie, z życia, za-
wsze jednak dominują trudne, negatywne emocje.

Pracuje Pani we Wschodnim Centrum Profilaktyki Depresji Po-
porodowej. Jakiej pomocy mogą spodziewać się mamy, które do 
Państwa się zgłoszą i kto może się zgłosić?
Każda mama z województwa lubelskiego i podlaskiego może się do nas 
zgłosić do roku po porodzie, ponieważ depresja poporodowa może wy-
stąpić w każdej chwili właśnie do roku po urodzeniu dziecka. To może 
być miesiąc po porodzie, pół roku, dziewięć miesięcy – nie ma reguły.

Mama, która chce skorzystać z naszej pomocy, dostanie trzy 
bezpłatne konsultacje psychologiczne, podczas których specjali-
sta postawi diagnozę i udzieli interwencyjnego wsparcia, ale też po-
może dostać się do psychiatry, jeśli oczywiście jest taka potrzeba. 
U nas mama może poczuć się zaopiekowana, dostanie profesjo-
nalne wsparcie emocjonalne oraz informacyjne.

Jak otrzymać taką pomoc? Można zadzwonić do naszego Cen-
trum pod numer 81 72 44 801. Na stronie przystanek-mama.spsk4.
lublin.pl zamieściliśmy Edynburską Skalę Depresji Poporodowej. 
Każda mama może ten test wykonać sama online i sprawdzić uzy-
skany wynik. Jeżeli wychodzi podwyższony – powyżej 12 punktów, 
a w Centrum przyjmujemy nawet powyżej 10 punktów, mama mo-
że się wówczas do nas zgłosić i uzyskać pomoc.

Rozumiem, że jest to pomoc ambulatoryjna, a nie na oddzia-
le szpitalnym.
Absolutnie, są to spotkania ambulatoryjne, poza szpitalem. Depresja 
poporodowa nie jest diagnozowana w oddziale ze względu na koniecz-
ne spełnienie kryterium czasu trwania objawów powyżej dwóch tygo-
dni (a matka przeważnie jest po porodzie hospitalizowana kilka dni). 
Ponadto należy podkreślić, że w ramach profilaktyki depresji każdy 
oddział ginekologiczno-położniczy zobowiązany jest ustawowo za-
pewnić pacjentkom potrzebującym możliwość opieki psychologicz-
nej, więc w części trudnych sytuacji mamy mogą uzyskać pomoc 
psychologiczną już w trakcie hospitalizacji po porodzie.  

Obecnie w czasie pandemii poradnictwo psychologiczne realizo-
wane przez Centrum prowadzone jest także w formie konsultacji te-
lefonicznych i audio-wideo. Nie trzeba nigdzie jechać, żeby móc sko-
rzystać z pomocy naszych specjalistów. Wystarczy poprosić kogoś 
bliskiego, żeby zajął się dzieckiem przez godzinę.

Czy mama może też przyjechać do Państwa z dzieckiem, gdy nie 
ma komu powierzyć nad nim opieki?
Oczywiście, że może. Bardzo często mamy przyjeżdżają na sesje 
z dzieckiem. Mimo obostrzeń pandemicznych nie rezygnujemy z tego 
programu pomocowego, cały czas go prowadzimy. Oczywiście konsul-
tacje obywają się teraz przede wszystkim telefonicznie i audio-wideo.
Dodam, że w pracy z naszymi mamami często odwołujemy się do 
historii ambasadorów kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie 

oceniam. Akceptuję.” i muszę przyznać, że kobiety bardzo sobie ce-
nią Państwa działania. Tłumaczymy mamom, że depresja jest cho-
robą jak astma, czy alergia - w tym sensie, że nie do końca można 
nad tym zapanować. Nie zależy od naszego chcenia, czy nie, ale 
możemy to skutecznie leczyć. Znane osoby zaangażowane w kam-
panię są dla mam na to dowodem. Dodają im otuchy. Pokazują, 
że nie tylko one chorują na depresję, że to nie wstyd ani coś gor-
szego. Kobiety mówią wtedy do nas: „To  może jednak nie jestem 
aż tak złą mamą? Może to że, nie mam siły, energii, by cieszyć się 
maleństwem, albo doświadczam trudnych emocji, rozżalenia, zło-
ści, rozdrażnienia, to nie jest coś, co świadczy o mnie źle, a mó-
wi, że jestem jednak w trudnej sytuacji? Że macierzyństwo wbrew 
przekazowi społecznemu o cudzie macierzyństwa, to nie bajka, że 
ma prawo być trudno”.

Nie jest złą mamą i bardzo się cieszymy, jeśli nasza kampania 
pomaga choć części mam z depresją poporodową zgłosić się po 
pomoc do specjalistów.  

Druga część wywiadu ukaże się w październikowym numerze  
„Twarzy depresji”.

dr n. med. Aneta Libera 
psycholog, psychoterapeutka, koordynator działań 
psychologicznych Wschodniego Centrum Profilaktyki Depresji 
Poporodowej, koordynator zespołu eksperckiego hospicyjnej 
opieki perinatalnej Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci. Na co dzień 
psycholog Kliniki Położnictwa i Perinatologii SPSK 4 w Lublinie, 
wspieraj matki w okresie okołoporodowym.
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Nie oceniaj... Dołącz! 
Trudno opisać energię, która pojawiła u mojego dziecka, gdy   

dowiedziało się, że wracają do szkoły, że dzieciaki wracają do klasy. 

Choć pojawiło się też: „Mamo, ale smutno mi będzie tak bez was, bez 

kota”… Brzmi może trochę zabawnie, ale w tych słowach mieszało się 

szczęście z pewną tęsknotą i trochę strachem przed tym, jak będzie i co 

będzie się działo. Mój czwartoklasista ma szczęście, bo trafił na świetnych 

nauczycieli, którzy przez tę pandemię i lockdown, jakoś pomogli dzieciom 

przejść. Jednak nie każdy miał to szczęście. 

Wymagania, zamiast wsparcia. Zaległości, nerwy, bunt, poczucie 

bezsensu, brak kontaktu z klasą, a nawet z nauczycielem, bo ten 

od października nie włączył kamerki podczas lekcji online. Tak, to 

rzeczywistość, w której tkwiło wiele młodych osób. Każdy z rodziców 

mógłby pewnie godzinami opowiadać o tym, jak było. Dużo się wydarzyło. 

I teraz nagle ktoś każe wrócić do tzw. normalności? To nie takie proste. 

Pomoc, pomoc i jeszcze raz pomoc – teraz jest na wagę złota i na nią 

dużo dzieci czeka. Trzeba uspokoić emocje, pomóc im wejść w nowy-

stary rytm, wesprzeć w budowaniu relacji z drugim człowiekiem. To co 

trzeba zrobić można wymieniać bardzo długo. 

Właśnie dlatego Fundacja „Twarze depresji” zdecydowała się działać 

i uruchamia od czerwca pierwszy w Polsce program bezpłatnego 

wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego dzieci i młodych ludzi, 

którzy odczuwają, że podupadli na zdrowiu psychicznym i potrzebują 

pomocy specjalisty. Będą mogli się połączyć z każdego zakątka Polski, 

żeby porozmawiać z psychologiem, z psychiatrą. Bez oceniania, bez 

nadrabiania zaległości. Bardzo kibicuję temu programowi i cieszę się, 

że rusza tak szybko. Nie mam wątpliwości, że w wielu przypadkach taka 

rozmowa może być na wagę życia. 

Joanna 
Gabis-Słodownik
zastępczyni redaktor naczelnej

  
Dużo się wydarzyło. 
I teraz nagle ktoś  
każe wrócić do  
 tzw. normalności?  
To nie takie proste. 
Pomoc, pomoc  
i jeszcze raz pomoc  
– teraz jest na wagę 
złota. 






