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„Kiedy w końcu skończy się pandemia i wrócimy do normalności?” – kto 
z nas nie zadawał sobie tego pytania na początku roku? Kto nie marzył, by było 
już „jak dawniej”? Wojna w Ukrainie uświadamia nam, że powrót „do normalno-
ści” jest niezwykle trudny, a do życia „jak dawniej” czasami niemożliwy. Do tego 
dochodzi codzienny stres związany z finansami, bezpieczeństwem, ze szkołą, ze 
zdrowiem. To wszystko budzi lęk, wpływa na obniżenie nastroju, bezsenne noce, 
koszmary senne, zmęczenie. Liczba osób chorujących na depresję podwoiła 
się, a tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje.

W Fundacji Twarze Depresji staramy się odpowiadać na wyzwania związane 
z naszym zdrowiem psychicznym. Należymy do najaktywniejszych w Polsce 
organizacji pozarządowych w tym obszarze. Prowadzimy siedem programów bez-
płatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Pomagamy dzieciom, 
młodzieży, ich rodzicom, osobom chorym onkologicznie i ich rodzinom, kobietom 
w ciąży i po porodzie, osobom dorosłym w stanie kryzysu psychicznego, a także 
obywatelom Ukrainy. Żyjemy w świecie, który niestety sprzyja rozwojowi depresji 
i zaburzeń lękowych. Dostęp do specjalistów zdrowia psychicznego w publicz-
nej służbie zdrowia jest trudny, a czasami wręcz niemożliwy, dlatego tak ważne 
są nasze działania, by pilnie pomagać tym, którzy stracili nadzieję i sens życia.

W grudniowym magazynie „Twarze Depresji” przygotowaliśmy podsumowanie 
naszych działań w tym roku. Nasi specjaliści, ambasadorzy i partnerzy dzielą się 
swoim doświadczeniem, za co bardzo dziękuję. Przed nami kolejny rok pełen 
wyzwań. Utrzymanie programów bezpłatnej pomocy psychologiczno-psychia-
trycznej jest najważniejszym celem dla naszej fundacji na przyszły rok. Chcemy 
również przygotować kolejne dwie edycje ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” i spotkać się z Państwem na 2. Cha-
rytatywnym Biegu z Twarzami Depresji. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić 
nauczycieli do 2. edycji programu „Twarze Depresji dla Szkół”. 

Czasami słyszę od dziennikarzy pytanie: „Co jeszcze można powiedzieć o de-
presji? Chyba już wszystko powiedzieliśmy?”. Nic bardziej mylnego. To choroba, 
która nadal wiąże się z poczuciem wstydu, ze stygmatyzacją i niezrozumieniem. 
Jest wciąż dużo powodów, dlaczego wiele osób chorujących na depresję się 
nie leczy. Boją się oni sięgnąć po pomoc lub nie mają dostępu do specjalistów. 
To ogromna liczba różnych „Twarzy Depresji”. Chcemy je wspierać w decyzji 
o rozpoczęciu leczenia. Połączenie online z naszym specjalistą jest bezpłatne. 
Chcemy, by było ważnym, pierwszym krokiem.

OD NACZELNEJ

Twarze depresji. 
Nie oceniaj ...

Anna 
Morawska-Borowiec
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Długie listy dzieci   
czekających na pomoc
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W RAMACH PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NA DEPRESJĘ LECZY SIĘ PONAD 25 TYSIĘCY 
DZIECI I MŁODZIEŻY. TO DWA RAZY WIĘCEJ NIŻ PIĘĆ LAT TEMU. SKALA PROBLEMU 

JEST ZNACZNIE WIĘKSZA! TYLKO W NASZEJ FUNDACJI POMOC OTRZYMAŁO JUŻ PONAD 
2 TYSIĄCE DZIECI, A CZĘŚĆ MŁODYCH OSÓB KORZYSTA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

W PRYWATNYM SEKTORZE. WCIĄŻ OGROMNA LICZBA PRZYPADKÓW DEPRESJI NIE 
JEST DIAGNOZOWANA. STATYSTYKI PRÓB SAMOBÓJCZYCH OSÓB NIELETNICH ROSNĄ 

W ZATRWAŻAJĄCYM TEMPIE. JEST ŹLE. TO JUŻ WIEMY, TYLKO CO DALEJ? 

Joanna Gabis-Słodownik
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K inga Barczykowska jest 
koordynatorką progra-
mów zdalnej pomocy 
w Fundacji Twarze 
Depresji. To ona, gdy 

tylko wpadnie na skrzynkę mailo-
wą formularz zgłoszeniowy, ustala 
termin i godzinę spotkania dziecka 
lub osoby dorosłej z fundacyjnym 
psychologiem lub psychiatrą. We 
wrześniu – na potrzeby naszej kam-
panii społecznej „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję.” - poprosi-
liśmy Kingę o sprawdzenie, jak wy-
gląda dostępność specjalistów dla 
dzieci w poradniach zdrowia psy-
chicznego w Polsce. Zadzwoniła do 
kilku z nich, w wybranych stolicach 
wojewódzkich. 

- Powiem tyle: współczuję ro-
dzicom, którzy widzą, że coś złego 
dzieje się z dzieckiem i zestresowani 
szukają pomocy, bo jeszcze większy 
stres pojawia się, kiedy zaczynają 
kontaktować się z poradniami zdro-
wia psychicznego. Dodzwonić się do 
niektórych miejsc - to cud, a potem 
jeszcze walka o termin. To horror. 
Wiesz, że dziecko potrzebuje pilnie 
pomocy, a słyszysz informację o ja-
kichś listach. Proszą cię o telefon na 
początku 2023 roku! Może wtedy 
uda się umówić dziecko na wizytę, 
ale nie wiadomo na kiedy.  W niektó-
rych placówkach musisz wpisać się 
na listę rezerwową. Nie daje to żadnej 
gwarancji terminu wizyty. To dopiero 
przepustka do tego, żeby dostać się na 
… kolejną listę, która upoważnia do 
wejścia na tę - nazwijmy ją - „właści-
wą listę”, dzięki której można dostać 
w końcu termin konsultacji. Dodaj-
my, że zwykle bardzo odległy. Trud-
no to zrozumieć - tak swoją relację 
spuentowała Kinga. 

W Gdańsku usłyszała o zapisach 
do psychiatry na 2025 rok, w Byd-
goszczy do końca 2023 nie ma już 
wolnych terminów, a w Rzeszowie na 
wizytę trzeba czekać dwa lata! Tro-
chę, ale tylko trochę lepiej wygląda 
możliwość skorzystania z konsulta-
cji psychologicznej, choć nie brakuje 
i takich placówek, w których pierwszy 
wolny termin jest za osiem miesięcy. 
Takie są realia uzyskania pomocy 
psychologiczno-psychiatrycznej dla 
dzieci! Hasło: „Mamy system, któ-
ry nie działa!” - powtarzane jest jak 

mantra tak przez rodziców, jak i przez 
specjalistów. Wiara pokładana jest 
w reformie opieki psychiatrycznej dla 
dzieci i młodzieży. Tylko, czy uda się 
ją zrealizować? 

Zatrważające 
statystyki

Samobójstwa są wśród nastolat-
ków drugą najczęstszą przyczyną zgo-
nów! Liczba dzieci, które w ten spo-
sób zakończyły życie, z roku na rok, 
wciąż rośnie.  Z najnowszych danych 
Komendy Głównej Policji, które jako 
pierwsza otrzymała Fundacja Twarze 

Depresji, by zaprezentować je w na-
szej kampanii społecznej, wynika, że 
w tym roku do końca lipca na swo-
je życie próbowało się targnąć 1244 
dzieci w wieku 7-18 lat. Statystyki po-
licyjne są zatrważające, bo pokazują 
utrzymujący się wzrost prób samo-
bójczych wśród dzieci i młodzieży: 
z 730 w 2017 r. do ponad 1496 w 2021 
r. Te liczby nie uwzględniają sytuacji 
młodszych dzieci, poniżej 7 roku 
życia, choć w naszej fundacji mamy 
doświadczenie z takimi sytuacjami. 
Poza tym trzeba pamiętać, że dane 
policji pokazują nam tylko te próby 
oraz śmierci samobójcze, o których 
zostały powiadomione organy ści-
gania. Jaka jest zatem realna skala 
problemu? Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że na każdą odnoto-
waną w oficjalnych rejestrach śmierć 
samobójczą młodej osoby, przypada 
od 100 do 200 prób samobójczych

Pomoc potrzebna 
„od ręki” 

W leczeniu depresji u dzieci 
i młodzieży nie pomagają stereotypy, 
brak wiedzy rodziców, opiekunów, 
pedagogów nauczycieli. Myślę jed-
nak, że listę wyzwań otwiera ograni-
czony dostęp do specjalistów zdrowia 
psychicznego. 

W Polsce mamy zaledwie pół ty-
siąca psychiatrów dzieci i młodzieży, 
co oznacza, że jeden przypada na 15 
tysięcy dzieci! Brakuje około dwustu 
psychiatrów dziecięcych, a w niektó-
rych rejonach kraju jest tylko jeden 
taki specjalista. 

W szpitalach psychiatrycznych 
dla dzieci brakuje miejsc. Dyrek-
cje tych placówek decydują się na 
dokładanie materacy, które leżą na 
podłogach w salach albo na szpital-
nych korytarzach. Bo jak odmówić 
pomocy dziecku, które chciało po-
pełnić samobójstwo?  Jak powiedzieć 
rodzicom: „Pani/Pana dziecko nie 
chce żyć, a my nic nie możemy z tym 
zrobić i nie pomożemy, bo nie mamy 
miejsca w placówce”? Ale przestrzeń 
na podłodze też ma swoje ogranicze-
nia. Poza tym trudno leczyć dziecko 
po próbie samobójczej, gdy ląduje na 
podłodze na materacu. 

Wszystkie liczby, które prezentu-
jemy w felietonie,  pokazują, jak waż-
ny, a wręcz niezbędny jest program 

PODSTAWOWE OBJAWY  
DEPRESJI:
• obniżony nastrój pojawia-

jący się rano i utrzymujący 
się przez większą część dnia, 
prawie codziennie, niezależ-
nie od okoliczności; poczucie 
smutku i przygnębienia;

• utrata zainteresowania działa-
niami,  które zazwyczaj spra-
wiają przyjemność, lub zanik 
odczuwania przyjemności  
– tzw. anhedonia, czyli zobo-
jętnienie emocjonalne;

• osłabienie energii lub szybsze 
męczenie się;

DODATKOWE:
• zaburzenia snu (najbardziej ty-

powe – wczesne budzenie się);
• myśli samobójcze;
• problemy z pamięcią i kon-

centracją uwagi;
• utrata wiary w siebie i/lub 

pozytywnej samooceny;
•  poczucie winy (nadmierne 

i zwykle nieuzasadnione);
• spowolnienie psychoruchowe 

(rzadziej pobudzenie);
• zmiany łaknienia i masy ciała 

(częściej zmniejszenie  
apetytu niż zwiększenie).

Muszą pojawić się przynajmniej 
dwa podstawowe objawy tej choro-
by oraz minimum dwa objawy do-
datkowe, spośród wymienionych 
powyżej, aby można było zdiagno-
zować depresję. Ponadto objawy te 
powinny utrzymywać się przynaj-
mniej przez dwa tygodnie.
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bezpłatnej, zdalnej pomocy psycho-
logicznej i psychiatrycznej dla dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców, który 
od czerwca 2021 roku działa w Fun-
dacji Twarze Depresji. To pomoc, na 
którą można liczyć „od ręki”, bez sta-
nia w kolejkach. Pomoc zdalna, bez 
wychodzenia z domu, bez poczucia 
wstydu i stygmatyzacji. Pomoc ano-
nimowa, która pozwala odzyskać 
nadzieję dzieciom i młodzieży, które 
w innych okolicznościach nie miały-
by szansy na spotkanie ze specjalistą 
zdrowia psychicznego. Od początku 
działania tego programu zrealizowa-
liśmy już ponad 2500 tysiąca bezpłat-
nych, zdalnych konsultacji.

W zespole Fundacji Twarze De-
presji są bardzo dobrzy specjaliści, 
a wśród nich nieoceniona - Katarzy-
na Wojechowska - psychiatra dzieci 
i młodzieży, która konsultuje zdalnie 
podopiecznych fundacji i aktywnie 
wspiera nas w czasie kampanii. W ra-
mach 15. edycji, w której mówimy 
o depresji dzieci i młodzieży, Kata-
rzyna Wojeciechowska apeluje, żeby 
nie uciekać od emocji dzieci i nasto-
latków, ale przyglądać się im. 

- My dorośli mamy taką przypa-
dłość, że jak widzimy trudne emocje 
u dzieci, to się ich boimy i zdecydo-
wanie wolimy, żeby dzieci nam o nich 
nie mówiły. Jak nie mówią, to znaczy, 
że ich nie ma. Ale to błąd.

Ważna jest  
czujność 

Szacuje się, że co trzeci uczeń do-
świadcza problemów psychicznych. 
Największy wzrost zachorowań do-
tyczy depresji i zaburzeń lękowych. 
Lockdown, zdalna szkoła, brak relacji 
rówieśniczych, samotność, brak ru-
chu, a obecnie również wojna w Ukra-
inie, przyczyniły się do tej sytuacji. 
Jednak za dramatem dzieci kryją się 
często także inne przyczyny. W cza-
sie pandemii wzrosła liczba ofiar 
przemocy domowej i molestowania 
seksualnego. Nie jest tajemnicą, że 
bardzo często dramat dziecka zaczy-
na się w domu, a swoje „dokładają” 
rówieśnicy i szkoła. Przy szczególnej 
wrażliwości młodych osób bardzo ła-
two o załamanie. Dlatego my: dorośli, 
rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psy-
cholodzy, psychiatrzy – musimy być 
czujni. Każda nagła zmiana zachowa-
nia dziecka musi zapalać czerwoną 
lampkę.

Jednym z ambasadorów 15. edycji 
kampanii „Twarze depresji. Nie oce-
niam. Akceptuję.” jest Tomasz Ginter 
- ojciec czworga dzieci. Jego żona - 
z zawodu psychiatra dzieci i młodzie-
ży - zmarła na raka, gdy najstarsze 
dziecko miało 12 lat, a najmłodsze 

5 tygodni. Po tych doświadczeniach 
mężczyzna załamał się i zachorował 
na depresję. Z kryzysami psychicz-
nymi mierzyły się również dzieci. 
Pan Tomasz  w ramach kampanii 
dzieli się z innymi rodzicami swoim 
doświadczeniem.

 - To, co może dać dziecku je-
go rodzic, bliski dorosły, to przede 
wszystkim obecność. Ważny jest 
sygnał: „Jestem. Jeśli mnie potrze-
bujesz, to jestem. Widzę, że czujesz 
się źle. Powiedź czego potrzebujesz?”. 
Depresja jest poważną chorobą i nie 
wystarczy powiedzieć drugiej osobie, 
że wszystko będzie dobrze. 

Objawy depresji  
u dzieci i młodzieży

Są podstawy, by przypuszczać, że 
depresja dotyka nawet co trzeciego 
nastolatka. Najmłodsze dziecko na 
świecie, u którego zdiagnozowano 
depresję miało dwa lata. W naszej 
fundacji najmłodsi podopieczni za-
równo obywatelstwa polskiego, jak 
i ukraińskiego, mają 4 lata.

Depresja u dzieci, podobnie 
jak u dorosłych, wiąże się z długo-
trwałym obniżeniem nastroju. Ale - 
w przeciwieństwie do osób dorosłych  
- u dzieci mogą nasilić się zachowania 
agresywne, destrukcyjne, autode-
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 Depresja u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże się 
z długotrwałym obniżeniem nastroju. Ale - w przeciwieństwie

 do osób dorosłych - u dzieci mogą nasilić się zachowania 
agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne.
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Joanna  
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dziennikarka telewizyjna - od zawsze zaangażowana w 
tematy społeczne; dyrektor ds. komunikacji w Fundacji 
Twarze Depresji; wicenaczelna magazynu „Twarze 
Depresji”; autorka książek; współwłaścicielka Just 
Communication, www.justcommunication.pl.

strukcyjne - na przykład samooka-
leczanie - i buntownicze, a także 
wzrasta drażliwość. Takie objawy nie 
mieszczą się w ramach klasyfikacji 
dotyczącej depresji. W związku z tym 
zdarza się, że u dzieci cierpiących na 
depresję stwierdza się zaburzenia za-
chowania lub nadpobudliwość psy-
choruchową, np. ADHD.

Kolejne objawy depresji to zabu-
rzenia koncentracji uwagi i trudności 
z zapamiętywaniem. To powoduje, 
że uczniowie opuszczają się w nauce, 
przestają odrabiać lekcje i nie chcą 
chodzić do szkoły. W skrajnych przy-
padkach nie chcą nawet wyjść z po-
koju, ponieważ towarzyszy im silny 
lęk. Z kolei lęk i napięcia mogą wy-
wołać pobudzenie psychoruchowe. 
Dziecko wierci się na krześle, nie mo-
że usiedzieć w jednym miejscu i my-
śli tylko o tym, żeby uciec do swojego 
pokoju lub gdzieś, gdzie poczuje się 
bezpieczne. Zamyka się w czterech 
ścianach i czasami jedynym jego 
„przyjacielem” pozostaje komputer, 
przed którym spędza bardzo dużo 
czasu. Długotrwałe poczucie smutku 
i niezrozumienia powoduje, że dzie-
ci doświadczające depresji wycofują 
się z kontaktów międzyludzkich. Na 
każdą próbę zbliżenia się do nich 
mogą reagować agresywnie.

Objawy chorobowe zależą od 
wieku dziecka i etapu jego rozwoju. 
U nastolatków najczęściej obserwuje 
się zmiany zachowania, a u maluchów 
– objawy somatyczne. U młodszych 
dzieci diagnoza jest trudniejsza, po-
nieważ nie potrafią one powiedzieć, 
co im dolega i dlaczego źle się czują. 
Jeżeli objawy depresji utrzymują się 
u dziecka dłużej niż dwa tygodnie, 
należy niezwłocznie udać się z nim 
po fachową pomoc do specjalisty 
zdrowia psychicznego.

Przyczyny  
depresji

Nie są znane przyczyny występo-
wania depresji u dzieci. Podobnie jak 
w przypadku dorosłych najczęściej 
wskazuje się na splot kilku czynni-
ków m.in.: biologicznych, psycho-
logicznych i środowiskowych. Przez 
czynniki biologiczne rozumie się 
cały „pakiet” genów, które dziecko 
dziedziczy po rodzicach. Jeśli ktoś 
w bliskiej rodzinie cierpi na depresję, 
to istnieje ryzyko, że dziecko również 
na nią zachoruje. Z kolei czynniki 
psychologiczne dotyczą konstruk-
cji psychicznej dziecka, jego oso-
bowości. Jeśli maluch jest wrażliwy 
i delikatny, to trudne doświadczenia 
mogą spowodować u niego wystą-
pienie depresji. Istotne są również 
czynniki środowiskowe, czyli to, jak 
i gdzie dziecko jest wychowywane, 
czy przez rodziców, czy w placówce, 
czy doświadcza przemocy w domu 
lub w szkole, czy straciło bliską osobę 
i jak rodzina poradziła sobie z żałobą. 

Najczęściej u dzieci depresja po-
jawia się w odpowiedzi na trauma-
tyczne doświadczenie, na przykład 
utratę bliskiej osoby, przemoc fizycz-
ną lub seksualną, czy doświadczenia 
wojenne.

Leczenie dzieci 
Warto szukać pomocy już wcze-

śniej, kiedy pojawią się u dziecka 
pierwsze objawy zmiany zachowania 
i obniżonego nastroju - uważa psy-
chiatra Katarzyna Wojciechowska. 

- Wtedy z dużym prawdopodo-
bieństwem, wiele dzieci nie musiało-
by w ogóle trafić do nas, psychiatrów. 
W przypadku leczenia zaburzeń 

i niektórych chorób u dzieci – 
w tym depresji - to psychoterapia 
jest podstawową.

I o tym przypominamy w 15. edy-
cji kampanii „Twarze depresji. Nie 
oceniam. Akceptuję”. Na naszych 
billboardach i plakatach informuje-
my, że w przypadku dzieci i młodzie-
ży pierwszą drogą leczenia depresji 
jest psychoterapia. Jeśli okazałaby się 
mało skuteczna, to specjalista zwró-
ci na to uwagę i skieruje dziecko na 
konsultację psychiatryczną. 

Podawanie leków antydepresyj-
nych w przypadku dzieci i młodzieży 
wymaga dalszych analiz. Farmako-
terapia bardzo często jest niezbędna 
w leczeniu głębokich stanów depre-
syjnych. W sytuacjach, gdy lekarz 
stwierdzi konieczność włączenia far-
makoterapii, to oczywiście ma taką 
możliwość, by pomagać skutecznie.

Depresja jest chorobą przewlekłą 
i nawracająca, dlatego jej leczenie 
trwa długo, a po wystąpieniu pierw-
szego epizodu depresyjnego istnieje 
poważne ryzyko pojawienia się ko-
lejnego. Dlatego trzeba być czujnym 
obserwatorem objawów, które mogą 
wskazywać na depresję.
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Anna Wyszkoni od lat wspiera Fundację Twarze Depresji jako ambasadorka kampanii 
społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. 

Została też „twarzą” programu zdanych konsultacji psychologicznych dla kobiet 
w ciąży i po porodzie, z których można korzystać w naszej fundacji. 

Artystka w rozmowie z Anną Morawską-Borowiec mówi otwarcie o tym, 
jak sama zmagała się z depresją. 

do życia bez lęku
Walka o powrót
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Anna Morawska-Borowiec: Pani Aniu, 
jest  Pani ambasadorką ogólnopolskiej 
kampanii  „Twarze depresji.  Nie oce-
niam. Akceptuję”. Zdecydowała się Pa-
ni publicznie mówić o swoich doświad-
czeniach z depresją. Czy z perspektywy 
czasu widzi Pani więcej pozytywów czy 
negatywów tej decyzji? 

Anna Wyszkoni: Nie  zastanawiam nad 
tym, jak w oczach innych może wyglądać 
moje wyznanie. Zawsze znajdzie się ktoś, 
kto odbierze je źle. Uważam, że depresja jest 
ciągle tematem tabu. Zdecydowanie za ma-
ło się o niej mówi, a coraz więcej osób ta 
choroba  dotyka.  Dlatego trzeba  mówić 
o niej głośno. Mam nadzieję, że moja hi-
storia ułatwi ludziom przyznanie się do pro-
blemu przede wszystkim przed samym so-
bą i pozbycie się wstydu, który wciąż jest 
jednym z największych problemów w tym 
procesie. Mam w bliskim otoczeniu osoby, 
które przekonałam do terapii i leczenia. Dla-
tego nie mam wątpliwości, że to, co robię, 
jest słuszne.  

Zachęca Pani do leczenia depresji. A czy 
sama też skorzystała Pani z pomocy 
psychiatry?
Mój pierwszy kontakt z psychiatrą miał miej-
sce siedem lat temu, kiedy byłam po cho-
robie nowotworowej. Walka z nowotworem 
tarczycy była dla mnie czasem mobilizacji. 
Kiedy skończyła się terapia jodem, poczu-
łam, że przyszedł czas na przepracowanie 
tej sytuacji od strony psychicznej. Nie by-
łam w stanie poradzić sobie z tym sama. 
Leżałam bez energii na podłodze i nie wie-
działam, w którą stronę pójść w życiu, co ze 
sobą zrobić. Autentycznie leżałam na pod-
łodze. To był moment zwrotny, kiedy zrozu-
miałam, że potrzebuję pomocy. Wtedy wła-
śnie poszłam do psychiatry. 

Dziś bardzo się cieszę, że się zdecydo-
wałam na ten niełatwy krok. Lekarz psy-
chiatra wytłumaczył mi, że stany depresyj-
ne wynikają z różnych czynników, że może 
na nie mieć wpływ również zaburzenie go-
spodarki hormonalnej. Tak było u mnie. 
W związku z leczeniem nowotworu tarczy-
cy i przyjmowaniem hormonu mój organizm 
musiał się do tego wszystkiego przyzwy-
czaić. Jednak zanim to sobie uświadomiłam 
i zaczęłam sobie z tym radzić, byłam total-
nie zagubiona. Nie wiedziałam, jak dokład-
nie określić, czego potrzebuję, jak nazwać 
te wszystkie uczucia, lęki, które w sobie 
miałam. Potrzebowałam kogoś, kto pomo-
że mi zrozumieć, co się ze mną dzieje i jak 
z tym walczyć.

Co trzecia osoba chorująca onkolo-
gicznie cierpi również na depresję. Któ-
re elementy walki z rakiem w Pani przy-
padku miały wpływ na rozwój depresji?
Myślę, że walka z chorobą onkologiczną jest
niezwykle trudna od samego początku. Od 
momentu, gdy słyszy się diagnozę, aż do 
momentu wyleczenia. To był bardzo trud-
ny proces, mimo że nie miałam zagrożenia 
życia, o czym zawsze bardzo głośno i wy-
raźnie mówię w wywiadach. Rak tarczy-
cy nie jest rakiem piersi. Wiąże się z zupeł-
nie innym leczeniem. W moim przypadku 
przytłaczała mnie myśl, że wycięcie gu-
za może spowodować uszkodzenie nerwu 
strun głosowych, a to oznaczałoby diame-
tralną zmianę mojego życia. Ta wizja była 
dla mnie frustrująca. Po operacji okazało 
się, że mam niedowład jednej struny gło-
sowej, więc musiałam pójść na rehabilita-
cję strun głosowych i ćwiczyć głos. Oczy-
wiście zaczęłam to robić natychmiast. 

Kilka miesięcy po wycięciu guza poje-
chałam na terapię jodem. W moim przy-
padku była to pięciodniowa izolacja. Sama, 
zamknięta w odizolowanym pomieszcze-
niu,  w którym nie mogłam mieć ze so-
bą właściwie niczego. Telefon musiał być 
w worku foliowym, a pozostałe rzeczy ta-
kie jak np. książka czy krzyżówki, musia-
łam po terapii zostawić w pokoju szpital-
nym lub oddać do zniszczenia. 

Terapia jodem jest bardzo specyficzna. 
Jest tam zbyt dużo czasu na to, żeby myśleć 
o tym wszystkim, co się wydarzyło. Każ-
dy krok walki z rakiem pchał mnie w kie-
runku stanu depresyjnego. Tych emocji po 
prostu było za dużo. Walka o powrót do 
normalności, do życia bez lęku, jest wal-
ką bardzo trudną. 
.
To na pewno bardzo ciężka walka. Niele-

czona depresja obniża rokowania pacjen-
ta w walce z chorobą onkologiczną, czy in-
nymi chorobami somatycznymi. Pani Aniu, 
czy w tym najtrudniejszym momencie sa-
ma zdecydowała się Pani sięgnąć po po-
moc psychiatry, czy w tej decyzji wsparł 
Panią partner, rodzina?
Jestem bardzo czujna i bardzo dobrze czy-
tam sygnały, które daje mi moje  ciało. 
W związku z moim zawodem zawsze słu-
chałam mojego organizmu. Osłabienie wyła-
pywałam wcześnie i wtedy też sama dobrze 
wiedziałam, że potrzebuję pomocy psychia-
try. Szukałam pomocy. Nie potrzebowałam 
żadnego impulsu dodatkowego ze strony 
rodziny. Oczywiście miałam wsparcie bli-
skich, bo mam rodzinę, która nie myśli ste-
reotypowo. Nie musiałam absolutnie czuć 
żadnego wstydu, czy jakiegoś ogranicze-
nia, nawet przed wyznaniem mojej rodzi-
nie, że potrzebuję pomocy psychiatry. Je-
dyne, czego może trochę się obawiałam, to 
tego, że moja rodzina pomyśli, że nie da-
ła rady mi pomóc. Tak na szczęście nie było. 
Spotkałam się z ogromnym zrozumieniem. 

Wiele osób boi się leków przeciwdepre-
syjnych, które wciąż wiążą się z wieloma 
mitami i stereotypami. Jak te leki zadzia-
łały na Panią? 
U mnie lekarz stwierdził stany lękowo-de-
presyjne i dostałam niewielką dawkę le-
ku przeciwdepresyjnego. Wydaje mi się, 
że w porę zgłosiłam się po pomoc zanim 
depresja  przeszła do ciężkiego stadium 
i mogłam uniknąć silnych leków. Nie zmie-
nia to faktu, że mój organizm musiał się do 
tego leczenia przyzwyczaić. Wiadomo, że 
leki przeciwdepresyjne zaczynają działać po 
około dwóch tygodniach. Jedyne, co by-
ło dla mnie na początku dyskomfortem, to 
lekkie mdłości. Lekarz mnie o tym uprze-
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Każdy krok walki z rakiem pchał mnie w kierunku 
stanu depresyjnego. Tych emocji po prostu było za dużo. 

Walka o powrót do normalności, do życia bez lęku 
jest bardzo trudna.

   

dził. Dla mnie najważniejsze było doprowa-
dzenie mojego stanu psychicznego do rów-
nowagi i te leki bez wątpienia mi pomagały. 
Stabilizowały mój nastrój. 

Przyznam się, bo to może być dla innych 
ważne, że popełniłam błąd. Kiedy poczułam 
się już lepiej i wróciłam do równowagi psy-
chicznej, sama - bez konsultacji z lekarzem 
- odstawiłam leki przeciwdepresyjne. Oka-
zało się, że zrobiłam to za wcześnie i lecze-
nie farmakologiczne musiało być wznowio-
ne na dłużej. Bardzo ważne jest, żeby zaufać 
lekarzowi psychiatrze i być z nim w stałym 
kontakcie. Nie możemy leczyć się na wła-
sną rękę.

W Fundacji Twarze Depresji od czerwca 
zeszłego roku, nasi specjaliści zrealizowa-
li prawie dwa tysiące bezpłatnych, zdal-
nych konsultacji psychologicznych dla 
osób chorych onkologicznie i ich rodzin. 
Nasz program realizujemy dzięki wsparciu 
Nationale-Nederlanden i jest on unikato-
wy w skali kraju. Na przykład w Warszawie 
na konsultację z psychoonkologiem czeka 
się ponad rok. A wiadomo, że w przypad-
ku depresji najskuteczniejszą drogą walki 
z tą chorobą jest połączenie farmakotera-
pii i psychoterapii. Czy Pani również zde-
cydowała się na psychoterapię?
Ja zgłosiłam się po pomoc do lekarza psy-
chiatry i udało mi się wyjść z choroby z jego 
pomocą, przy wielkim wsparciu mojej ro-
dziny. Jak mówi nazwa fundacji – jest wiele 
„twarzy depresji” i każdy przypadek należy 
traktować indywidualnie. Nie korzystałam 
z pomocy psychologa, ale z perspektywy 
czasu uważam, że mogłam to zrobić, bo 
moje „demony” co jakiś czas się uaktyw-
niają. Muszę być bardzo czujna. Nie prze-
pracowałam w całości tej sytuacji. Rozmo-
wa z odpowiednim terapeutą jest bardzo 
ważna. Znam ludzi, którzy korzystają z tera-
pii. Zamierzam pójść w ich ślady. Dzisiejszy 

świat serwuje nam bardzo szybkie tempo. 
Nie każdy potrafi się w tym odnaleźć. Swo-
ich psychologów mają najlepsi sportowcy, 
biznesmeni, ludzie sukcesu. Bierzmy z nich 
przykład. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego 
w ich przypadku to budzi podziw, a w przy-
padku przeciętnego człowieka - dystans.
  
Jest Pani ambasadorką programu bez-
płatnej, zdalnej pomocy psychologicznej 
dla kobiet w ciąży i po porodzie, który na-
sza fundacja realizuje dzięki wsparciu fi-
nansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź 

i prywatnych darczyńców. Ruszyliśmy 
symbolicznie, 8 marca, w Dniu Kobiet. 
Od tego czasu nasi specjaliści przepro-
wadzili prawie tysiąc bezpłatnych, zdal-
nych konsultacji. Nie przez przypadek po-
prosiliśmy Panią o zostanie ambasadorką 
tego programu. Jak wyglądał przebieg de-
presji u Pani po porodzie?
Minęło już tyle lat od mojego porodu, że pa-
mięć już trochę wyparła to, co się działo. 
Wydaje mi się, że mój stan wiązał się ogól-
nie z presją otoczenia, stereotypem macie-
rzyństwa - tego, jakimi matkami musimy 
być, że trzeba karmić dziecko piersią, że nie 
można wracać do pracy zbyt wcześnie, bo 
dziecko nas potrzebuje. A co z naszymi po-
trzebami? Ja chciałam wrócić jak najszyb-
ciej na scenę, bo kontakt z ludźmi daje mi 
siłę, również do tego, żeby być dobrą ma-
mą.  Czułam się bardzo przytłoczona infor-
macjami i wymaganiami.  Na szczęście dla 
mnie, ten stan pojawił się przy mojej dru-
giej ciąży. Wtedy już wiedziałam, że wcale to 
nie musi wyglądać tak, jak inni mówią. Mia-
łam świadomość, że mam prawo decydo-
wania o moim dziecku i o sobie. Jeżeli robię 
coś inaczej niż reszta, to wcale nie znaczy, 
że jest to gorsze. Uporałam się z tym sta-
nem, dzięki ogromnemu wsparciu rodziny 
- szczególnie Maćka - ojca mojego dziec-
ka - i mojej mamy. 

Powiedziała Pani o problemach z laktacją. 
O tym, że wpływają one na obniżenie sa-
mooceny u matki. Na co dzień obserwu-
ję ten problem u naszych podopiecznych, 
konsultując je jako psycholog. Bardzo czę-
sto mamy są też przemęczone z powodu 
braku snu. Same borykają się miesiącami 
z pobudkami maluszka. Też jestem mamą 
dwojga małych dzieci i dobrze wiem, co 
znaczy nie móc przespać bez przerw jed-
nej nocy od kilku lat. Jak wyglądało to 
wczesne macierzyństwo u Pani?

TWARZE DEPRESJI WYWIAD WYDANIA 
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Miałam ogromne wsparcie mojego part-
nera. Maciej jest wspaniałym tatą i bar-
dzo angażował się w nasze życie rodzinne. 
Nie byłam ze wszystkim sama. Tak jak ja, 
tak i on nie przesypiał nocy, wracał wcze-
śniej z pracy, kąpał dziecko, przewijał. Sto-
sunkowo szybko po porodzie wróciłam do 
pracy. Nie nazwałabym siebie pracoholicz-
ką, ale bardzo potrzebuję sceny, kontak-
tu z drugim człowiekiem. Lubię czuć się 
potrzebna innym. 

Te dwa miesiące, kiedy nie pracowa-
łam po porodzie, były dla mnie po prostu 
bardzo trudne. Nie jestem z natury kobie-
tą, która chce siedzieć w domu. Nie potrafię 
się poświęcić w stu procentach dziecku i to 
nie przyniesie mi stuprocentowej satysfak-
cji. Bardzo często otoczenie oczekuje, że my 
- mamy będziemy wszystkie jak „matki Po-
lki” i po porodzie będziemy siedziały w do-
mu z dzieckiem. Nie każda z nas to czuje 
i nie każda tak chce. Na szczęście zmienia-
ją się czasy i kobiety coraz skuteczniej wal-
czą z tym stereotypem. Niestety wciąż jest 
jeszcze wiele kobiet, u których wewnętrzny 
głos własnych potrzeb budzi wstyd, a stąd 
już blisko do depresji. 

I wtedy mama płacze, nie ma siły zająć 
się dzieckiem, a karmienie piersią i przy-
tulanie jest ponad siły…
I wtedy wiele kobiet słyszy od otoczenia: 
„Nie cieszysz się, że masz dziecko? A dla-
czego? Coś z tobą jest nie tak! Przecież 
masz takie piękne dziecko! Powinnaś się 
cieszyć i karmić piersią mimo bólu”. Taki-
mi słowami bardzo łatwo wpędzić kobietę 
w jeszcze głębszą depresję. Dlatego mów-
my głośno o tym problemie, bo wciąż jest 
tematem tabu.

Dziś jestem czterdziestodwuletnią kobie-
tą, która nie wstydzi się mówić o tym, że 
ma swoje potrzeby i plany. Nie zamartwiam 
się już z tego powodu, że dziecko zaczeka 
na mnie godzinę dłużej i zje obiad później 
niż zwykle. Wiem, że to nie oznacza, że je-
stem złą matką. Do tego stopnia samoak-
ceptacji dochodziłam długo.

Jestem bardzo poruszona tym, że coraz 
więcej kobiet w ciąży i po porodzie sięga 
po zdalną pomoc psychologiczną w na-
szej fundacji. Zgłaszają się do nas nie 
tylko kobiety z miast, ale również z ma-
łych miejscowości i wsi, które w innych 
okolicznościach nie mają szansy skorzy-
stania z pomocy psychologicznej. W ich 
okolicy nie ma specjalistów, a jeśli są, 
to na pomoc trzeba czekać w wielomie-
sięcznych kolejkach. Na terapię komer-
cyjną wielu osób nie stać. Zdalne konsul-

tacje dają im szansę rozmowy z naszym 
specjalistą bez wychodzenia z domu, bez 
poczucia stygmatyzacji, bez konieczno-
ści organizowania opieki dla dziecka lub 
dzieci. Często konsultuję mamy z dziec-
kiem przy piersi albo na rękach.
I to jest super, że Fundacja Twarze Depre-
sji zapewnia kobietom tak ważne wspar-
cie. Bardzo dobrze, że konsultacje w funda-
cji są online, bo to ważne dla wielu kobiet, 
że nie muszą wychodzić z domu. Niektó-
re panie nie mają nawet takiej możliwości, 
bo są same z dzieckiem. Inne nie muszą 
się mierzyć z poczuciem wstydu z powo-
du wizyty w placówce zdrowia psychiczne-
go. Wiele kobiet nie sięga po taką pomoc, 
bo boją się, co powie sąsiadka, czy sąsiad. 
W fundacji konsultacje są w pełni anonimo-
we, a my możemy łatwo zgłosić się po po-
moc. To jest bardzo ważny pierwszy krok. 
Dalej, to już rola psychologów i psychote-
rapeutów, by wesprzeć odpowiednio mat-
kę w depresji. 

Drogie mamy, nie bójcie się zapisać 
na bezpłatną konsultację do specjalisty 
w Fundacji Twarze Depresji, jeśli macie 
jakiekolwiek obawy, zastanawiacie się, to 
ja serdecznie polecam korzystanie z takiej 
możliwości. To podstawa by dziecko mia-
ło zdrową i szczęśliwą mamę.

Czy uważa Pani, że coś zmieniło się 
w świadomości Polaków po tych piętna-
stu edycjach naszej kampanii społecznej? 
Tak, myślę, że w końcu coś drgnęło. Pande-
mia też bardzo zmieniła postrzeganie depre-
sji, bo tak dużego wzrostu zachorowań na 
depresję jeszcze nie było tak w Polsce, jak 
i na świecie. Zostaliśmy zamknięci w do-
mach, tempo życia siadło, dla wielu zaczęły
się problemy z pracą. Ludzie utracili moż-

liwości zarobkowania, czy przeszli na tryb 
pracy zdalnej i po prostu pojawiły się u wie-
lu osób problemy psychiczne. Wiem, że do 
psychiatrów i psychologów w publicznej 
służbie zdrowia są ogromne kolejki, ale 
i prywatnie wcale nie jest łatwo dostać się 
od ręki. Ludzie coraz świadomiej sięgają po 
pomoc, gdy chorują na depresję. Myślę, że 
ocena otoczenia przestaje już być tak waż-
na, że ważniejsze jest dla nich podjęcie pra-
widłowego leczenia. Ważne, by mieli taką 
szansę, żeby dostęp do specjalistów zdro-
wia psychicznego był lepszy. Bardzo bym 
też chciała, żeby w szkołach pojawiło się 
więcej przestrzeni na rozmowę o depresji, 
żeby uświadomić dzieciom, że nie muszą 
być same ze swoimi problemami psychicz-
nymi i mogą sięgnąć po pomoc. 

Wciąż wielu rodziców problemy dzieci 
traktuje powierzchownie: „Pokłóciłaś się 
z przyjaciółką, daj spokój, nie mazgaj się, to 
nie ma znaczenia!”. Dla dziecka ma to zna-
czenie, skoro płacze. Rozmawiajmy z na-
szymi dziećmi i obserwujemy ich reakcje. 
Jeśli widzimy jakąś niepokojącą nas zmia-
nę w zachowaniu dziecka, nie bójmy się za-
pytać fachowców. 

W Fundacji Twarze Depresji dzieci i mło-
dzież oraz ich rodzice mogą korzystać 
z bezpłatnych zdalnych konsultacji psy-
chologicznych i psychiatrycznych. Wystar-
czy wejść na stronę www.twarzedepresji.
pl do zakładki „Pomoc psychologiczna” 
i zapisać się na rozmowę z wybranym spe-
cjalistą. Bardzo dziękuję za Pani wsparcie 
naszych działań i za rozmowę.

TWARZE DEPRESJIWYWIAD WYDANIA 
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NIEMAL CODZIENNIE ŁĄCZĘ SIĘ ONLINE Z PODOPIECZNYMI FUNDACJI TWARZE DEPRESJI. 
ZAUWAŻAM, ŻE DZIECI I MŁODZIEŻ WYCOFUJĄ SIĘ Z RELACJI RÓWIEŚNICZYCH, NIE 
POTRAFIĄ ALBO NIE CHCĄ BUDOWAĆ WIĘZI OPARTEJ NA ZAUFANIU. NIE CHCĄ TEŻ 

ZWRACAĆ NA SIEBIE UWAGI – MÓWIĄ, ŻE NIE CHCĄ BYĆ „ATENCJUSZAMI”. 

FELIETON

Nie chcą być  
„atencjuszami”

NASZE PROGRAMY 

I le zgłoszeń, tyle historii. Konsul-
tuję dzieci i młodzież z różnych 
zakątków Polski. Zmagają się 
z depresją, zaburzeniami lęko-
wymi, zachowania i adapta-

cyjnymi. Diagnozy są róże, wyzwania 
dotyczące leczenia także. W pracy psy-
choterapeutycznej często koncentruje-
my się na zmianie sposobu myślenia 
pacjenta, bo jego postrzeganie siebie 
i otoczenia jest znacznie zniekształco-
ne. Głos dominujący należy do tzw. 
„krytyka wewnętrznego”, który filtruje 
świat i ocenia w bardzo krzywdzący 
sposób. Co to znaczy? W zrozumieniu 
tego pomocna może być pewna me-

tafora. Załóżmy, że kamerą rejestruje-
my otaczający nas świat, ale obraz jest 
nieostry, pojawiają się jakieś zakłócenia. 
Niby widać na obrazku to, co się dzie-
je: drogę do szkoły, rozmowę ze znajo-
mymi, lekcje, sprzeczkę, powrót domu, 
ale ten obraz jest nieco zniekształcony. 
Gdy dwie osoby szepczą w autobusie, 
to zakładamy, że mówią o nas. I mówią 
o nas źle. Gdy ktoś zrobi coś nie po 
naszej myśli, to uważamy, że nas nie 
lubi. To efekt działania pewnych przeko-
nań, które kodujemy od najmłodszych 
lat, które mają ogromny wpływ na nasze 
postrzeganie świata. 

Gdy otacza nas krytyka, ciągła oce-
na, czy przemoc, to wówczas bardzo 
łatwo dojść do głosu tzw. „krytykowi we-
wnętrznemu”. W depresji jego głos jest 
bardzo silny i trudny do opanowania. 
Moje terapeutyczne spotkania z dzieć-
mi i młodzieżą bardzo często dotyczą 
właśnie pracy nad sposobem myślenia 
o sobie, o tym, co dookoła. Ćwiczymy 
nowe schematy myślenia. 

Pandemia, wojna w Ukrainie wpły-
wają na samopoczucie i postrzeganie 
otoczenia przez najmłodszych i nasto-
latków. Ja coraz częściej widzę, że mają 
oni dużą trudność w budowaniu relacji 
i zaufania. Pytani przeze mnie o waż-
ne w ich życiu osoby, mówią o dwóch, 

może trzech. Ograniczają mocno grono 
znajomych. Wolą uciec z relacji i z góry 
zakładają brak życzliwości ze strony 
otoczenia. 

Myślę, że coraz częściej dla mło-
dego pokolenia korzystanie z pomocy 
specjalisty nie jest powodem do wsty-
du. Czasami podczas konsultacji, gdy 
odbierają przy mnie telefon, słyszę, jak 
mówią: „Jestem u mojego terapeuty”. 
Jednak pokazanie - w ich ocenia - sła-
bości w obecności rówieśników już 
postrzegają jako problem. Wielu z nich, 
mówiąc o tym, używa nawet specjal-
nego słowa: „atencjusz”. Myślę, że to 
słowo jest dość pojemne, ale przede 
wszystkim oznacza ono, że osoba 
nie chce przykuwać uwagi otoczenia. 
Efektem jest ukrywanie emocji, uczuć, 
budowanie pozornie bezpiecznej ścia-
ny między otoczeniem i sobą. Z takim 
przekonaniem trudno funkcjonować. 

Tomasz Kliś

Tomasz Kliś

psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Współpracuje  
z Fundacją Twarze Depresji przy programach 
bezpłatnych, zdalnych konsultacji. Pracuje z dziećmi  
i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu depresji, 
zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości, zachowania  
i innych. 
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KIEDY RODZICE PRZEŻYWAJĄ TRUDNE SYTUACJE, BO BOJĄ SIĘ O ZDROWIE SWOJE 
I BLISKICH, O PRACĘ I FINANSE, A LĘK  TOWARZYSZY IM KAŻDEGO DNIA, TO MOŻE ON 

STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ TAKŻE WIELU DZIECIĘCYCH LĘKÓW. PROBLEMY Z EMOCJAMI, LĘKI, 
AGRESJĄ MOGĄ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI PRZYCZYNĄ ZABURZEŃ NASTROJU ORAZ DEPRESJI. 

Izabela Podlecka-Kandyba

NASZE PROGRAMY 

L ęk jest „zaraźl iwy” 
- oczywiście nie 
w sposób dosłowny, 
ale może się brać np. 
z obserwacji rodzica, 

który sam reaguje dużym niepokojem 
na różne wydarzenia pojawiające się 
w życiu. Dzieci uczą się od rodziców, jak 
funkcjonować w stanie nadmiernej czuj-
ności, jak w momencie oceny sytuacji 
dostrzegać tylko niebezpieczeństwo 
i żyć w stanie alarmu, pełnej gotowości. 
Są jak gąbka – chłoną emocje rodzi-

ców. Dlatego kluczowa jest edukacja 
i uświadomienie, że dzieci czują emocje 
opiekunów nawet wtedy, gdy ci starają 
się je ukryć. 

Ważne, żeby rodzice zadbali o swój 
dobrostan psychiczny, a z drugiej stro-
ny nie lekceważyli lęków dzieci. Często 
wystarczy kilka wskazówek, żeby wpro-
wadzić w życie niezbędne zmiany. Bar-
dzo ważne jest uznanie lęków dziecka 
i reakcja na nie. Gdy twoja córka, syn 
opowiada ci o swoich obawach, stra-
chach, powiedz wtedy: ,,To było na-
prawdę straszne”, a nie mów: ,,Nie ma 
się czego bać’’. Jak mówimy do dziec-

ka: „Przestań płakać”, to jest dokładnie 
tak samo, jakbyśmy powiedzieli: ,,Niech 
cię nie boli brzuch”. Pozwól dziecku 
przeżyć emocje! 

Odzwierciedlenie emocji przez ro-
dzica uczy dziecko rozpoznawania ich 
i nazywania. W czasie konsultacji psy-
chologicznych online, które prowadzę 
w Fundacji Twarze Depresji w ramach 
programu bezpłatnego wsparcia dla 
dzieci i młodzieży, staram się pokazy-
wać rodzicom, co znaczy odzwiercie-
dlać emocje, w jaki sposób słuchać 
i rozmawiać z dzieckiem, żeby czuło się 
zrozumiane i akceptowane. Tłumaczę 

Bądź uważny 
na emocje dziecka
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Izabela  
Podlecka-Kandyba 

psycholog, psychoterapeutka konsultująca dzieci i 
młodzież oraz rodziców w programie bezpłatnej, 
zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej 
Fundacji Twarze Depresji.

również, jak poprzez zabawę można 
normalizować i oswajać lęki oraz dla-
czego warto zostawiać dziecku możli-
wość wyboru i dawać prawo do porażki. 
I w końcu, jak działać i wspierać nasze 
małe skarby, aby potrafiły radzić sobie 
z lękiem i nie unikały sytuacji generu-
jących go, bo taka „ucieczka”jedynie 
wzmacnia lęk. 

Lęk dziecięcy jest odporny na zmia-
ny i wymaga sporo cierpliwości ze 
strony rodziców. Często to też stanowi 
wyzwanie, bo rodzice z trudem radzą 
sobie ze swoimi problemami i spadkiem 
nastroju.

W fundacji pracuję też z dziećmi, 
których rodzice zmarli w wyniku śmierci 
samobójczej - większość z nich cho-
rowała na depresję. Są to też dzieci 
doświadczające traumatycznej żało-
by, czy mierzące się z zespołem stre-
su pourazowego, w skrócie: PTSD  
(post-traumatic stress disorder). W takiej 
sytuacji towarzyszę dzieciom w drodze 
przez wszystkie etapy żałoby, co zde-
cydowanie zwiększa prawdopodobień-
stwo prawidłowego funkcjonowania 
w przyszłości.

Badania dowodzą, że 20% nastolat-
ków przed osiemnastym rokiem życia 
przejdzie pierwszy epizod depresyjny. 
Aktualna sytuacja związana najpierw 
z pandemią, a teraz z wojną w Ukra-
inie, zdecydowanie nasiliła problemy 
depresyjne i lękowe. Średnia wieku 
zgłaszających się do mnie młodych 
osób wynosi trzynaście lat, ale pracuję 
również z młodszymi dziećmi. Najmłod-
si podopieczni Fundacji Twarze Depresji 
mają cztery lata. 

Depresja jest chorobą powszechną, 
ale nadal zbyt rzadko rozpoznawaną 
w okresie dorastania, bo bywa mylona 

JAK SKORZYSTAĆ ZE ZDALNEJ POMOCY 
PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ 
W FUNDACJI TWARZE DEPRESJI?

1. Wejdź na stronę www. twarzedepresji.pl do zakładki „Pomoc psycholo-
giczna” lub „Pajacyk”.

2. Zapoznaj się z regulaminem wybranego program, który znajduje się pod for-
mularzem zgłoszeniowym.

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
4. Zadzwoni do Ciebie koordyntorka programów pomocowych i zaproponuję 

najbliższy termin konsultacji.
5. W przypadku konsultacji dla osób nieletnich konieczne jest przesłanie e-mailem 

skanu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na konsultację dziecka 
na adres: pomoc@twarzedepresji.pl.

  
     ZAPRASZAMY! 

z buntem młodzieczym. Dlatego warto 
podkreślić, że nastolatki chorują trochę 
inaczej niż osoby dorosłe. Dorośli mogą 
być spowolnieni ruchowo, smutni, wyci-
szeni, obojętni. Nastolatkowie cierpiący 
na depresję często są dysforyczni, czyli 
jednocześnie smutni, źli i rozdrażnieni, 
co może wiązać się z nieprzewidywal-
nymi wybuchami złości, czy zachowań 
agresyjnych. Brak sił do działania może 
objawiać się spędzaniem wielu godzin 
przed komputerem. Pojawiają się pro-
blemy w nauce oraz ze snem. 

Jestem terapeutą poznawczo-be-
hawioralnym, dlatego podzielę objawy 
depresji na:

- poznawcze – związane z myślami: 
pogorszenie koncentracji, niska samo-
ocena,  negatywna ocena własnych 
doświadczeń, rozpamiętywanie pora-
żek oraz myśli samobójcze - te ostat-
nie zawsze wymagają pilnej konsultacji 
psychiatrycznej!

- behawioralne – związane z zacho-
waniem: brak sił, spowolnienie lub po-
budzenie, ograniczenie zainteresowań, 
problemy ze snem i apetytem, próby 
samobójcze. 

Jeśli takie objawy utrzymują się 
dłużej niż dwa tygodnie, występują co-
dziennie przez większą część dnia, to 
należy skonsultować się ze specjalistą 
zdrowia psychicznego – psychologiem, 
psychoterapeutą lub lekarzem psychia-
trą. Wyjątek stanowią myśli samobójcze 
i samookaleczanie. Jeśli te objawy się 
pojawią, nie czekamy dwóch tygodni, 
tylko pilnie udajemy się na konsultację 
do lekarza psychiatry.

Dorastanie to czas wielu zmian i wy-
zwań. Nastolatek zaczyna inaczej po-
strzegać świat, zmienia się jego ciało, 
przestaje być dzieckiem, ale nie jest 

jeszcze dorosłym. Zaczyna się zasta-
nawiać, kim jest, co chce robić w życiu, 
jaki jest świat, czym jest dobro, a czym 
zło. To czas, kiedy ambiwalencja jest 
najbardziej widoczna. Nastolatek nie 
wie, w którą stronę iść, co wybrać, 
a gdy próbujemy mu pomóc, pojawia 
się opór. To wszystko może pogarszać 
nastrój nastolatka i powodować bezsil-
ność i tak już zestresowanego rodzica. 

Na bezpłatne konsultacje online do 
Fundacji Twarze Depresji mogą zgła-
szać się również rodzice. Podczas 
spotkania przez Skype’a, czy WhatsApp 
staram się im wyjaśnić, jak mogą po-
móc dziecku, dbając o dobre relacje, 
spędzając z nim czas, okazując akcep-
tację - zwłaszcza dla emocji. Tłumaczę, 
jak ważną rolę w budowaniu relacji od-
grywają: cierpliwość, empatyczne słu-
chanie, odzwierciedlanie emocji i uważ-
ność na potrzeby dziecka. W przypadku 
depresji ważne jest to, żeby w trakcie 
leczenie starać się powracać do obo-
wiązków dziecka sprzed choroby i być 
konsekwentnym, ale też na tyle, na 
ile to możliwe, zostawiać nastolatkowi 
wolność wyboru i budować poczucie 
sprawczości. 

Starsi nastolatkowie często zgłaszają 
się po pomoc do naszej fundacji sami, 
ponieważ czują, że coś niepokojącego 
się z nimi dzieje, albo nie radzą sobie 
z sytuacją w domu, bo np. mama ma 
depresję, tata nadużywa alkoholu, jest 
przemoc w rodzinie. Czasami mają 
swoje osobiste problemy, a nie mogą 
liczyć na wsparcie rodziny. Są bardzo 
zagubieni i gdyby nie pomoc specjali-
stów z fundacji, zapewne mogłoby się 
to skończyć głęboką depresją, a nawet 
próbą samobójczą. Cieszę, że szukają 
pomocy i znajdują ją u nas. To ważny 
krok, a my specjaliści, wiemy, jak po-
móc Wam zrobić kolejny krok.
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LĘK, SMUTEK, WYCOFANIE, NISKA SAMOOCENA, SAMOTNOŚĆ, TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI, 
A TAKŻE DRAŻLIWOŚĆ I AGRESJA WOBEC INNYCH I SIEBIE - TO TYLKO NIEKTÓRE WYZWANIA, 

Z KTÓRYMI MIERZĄ SIĘ NAUCZYCIELE W KLASACH, DO KTÓRYCH TRAFILI RÓWNIEŻ 
UCZNIOWIE Z UKRAINY. OBJĘLIŚMY CAŁOROCZNYM SZKOLENIEM NA TEMAT ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO UCZNIÓW PRAWIE PÓŁ TYSIĄCA PEDAGOGÓW.

Bożena Falkowska

Twarze Depresji 
dla Szkół 

NASZE PROGRAMY 

Z ogólnopolskim pro-
gramem „Twarze De- 
presji dla Szkół” fun-
dacja wystartowała we 
wrześniu, w tym roku 

szkolnym. Za cel postawiliśmy sobie 
długofalowe wsparcie nauczycieli w ra-
dzeniu sobie z trudnościami psychicz-
nymi i społecznymi uczniów - zwłaszcza 
w kontekście pojawienia się w szkołach 
dzieci z Ukrainy, które uciekły ze swoje-
go kraju przed wojną. Według danych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, we 
wrześniu do polskich szkół poszło 185 
tysięcy ukraińskich uczniów.  Chociaż 
z problemami zdrowia psychicznego 
wśród dzieci i młodzieży szkoły spo-
tykały się już wcześniej - i już wtedy 
potrzebowały wsparcia - to teraz tym 
bardziej jest ono niezbędne. Zwłasz-
cza, gdy weźmiemy pod uwagę czas 
locdownu, który dodatkowo nasilił pro-
blemy emocjonalne u dzieci. 

Poprosiliśmy nauczycieli, którzy 
zgłosili się do naszego programu, 
o wypełnienie  anonimowych ankiet. 
Zależało nam na tym, żeby ustalić, z ja-
kimi problemami spotykają się  oni na 
co dzień w szkole i w czym potrzebo-
waliby wsparcia. Około 70% nauczycieli 
zauważa, że uczniowie z Ukrainy mają 
inne niż polscy uczniowie trudności 
w funkcjonowaniu szkolnym. Najwięcej 
uczestników programu - łącznie 40% - 
wskazało na wycofanie z życia klasy. 
Na drugim miejscu (39%) były wymie-
niane objawy depresyjne: utrzymujący 

Program „Twarze depresji dla Szkół” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden.
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Bożena  
Falkowska

psycholog, psychoterapeutka, socjolog; współpracuje  
z Fundacją Twarze Depresji m.in. w programach: 
„Twarze depresji dla Szkół”, „Twarze depresji dla 
warszawskich nauczycieli”. Pracuje w Centrum Terapii 
Dialog w Warszawie.

się smutek, zmęczenie, zniechęcenie. 
Na trzecim miejscu znalazły się obja-
wy lękowe, nieadekwatne do sytuacji 
- zauważa je co trzeci ankietowany 
nauczyciel. 

40% osób biorących udział w na-
szym programie przyznało, że ma albo 
miałoby trudność z tym, jak zareagować 
i jak pracować z uczniami, którzy mają 
wymienione wyżej objawy. Nauczyciele 
potrzebowaliby wsparcia merytorycz-
nego w pracy z uczniami, którzy mają 
kłopoty z przystosowaniem się do życia 
klasy i obowiązujących reguł. Integracja 
przychodzi im z dużym trudem, bo są 
„zamknięci w sobie”, nie angażują się 
w aktywności grupy. Drugą ważną po-
trzebą, którą zgłaszają nauczyciele, jest 
pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami, 
w których dzieci mówią o myślach re-
zygnacyjnych i samobójczych, samo-
okaleczają się, ale też, kiedy u uczniów 
pojawia się nadmierny smutek, wyco-
fanie, obojętność na otoczenie. Nie-

którzy pedagodzy pisali też o potrzebie 
zwiększenia wiedzy na temat PTSD, aby 
mogli zauważyć objawy i odpowiednio 
reagować. To nam dało pewność, że 
zagadnienia, które wybraliśmy na szko-
lenie online dla nich, wyszły naprzeciw 
tym potrzebom. 

Już na starcie programu, na począt-
ku września, nauczyciele wzięli udział 
w szkoleniu online i dostali broszurę 
psychoedukacyjną, zawierającą kom-
pendium wiedzy na temat problemów 
zdrowia psychicznego, które mogą 
pojawić się u uczniów - ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci dotkniętych 
traumą wojenną. Otrzymali też scenariu-
sze dziesięciu lekcji wychowawczych, 
zawierających ćwiczenia, zadania 
sprzyjające integracji uczniów, włącza-
niu ich w życie klasy, czy przekazujące 
praktyczną wiedzę na temat emocji 
i radzenia sobie ze stresem. Dzieci 
mogą sprawdzić się we współpracy, 
poznać swoje wyjątkowe osobiste za-

soby lub dowiedzieć się, jak reagować 
na agresję. Lekcje dla uczniów zostały 
przygotowane z podziałem na trzy grupy 
wiekowe i są zaplanowane w systemie 
jedna lekcja psychoedukacyjna na każ-
dy miesiąc roku szkolnego.

Co ważne efekty pracy już widzą 
sami nauczycieli, o czym napisała nam 
Ewa Zając, nauczycielka w Szkole Pod-
stawowa im. Władysława Sikorskiego 
w Henrykowie (w woj. dolnośląskim):

„Przeprowadziłam zajęcia w klasie 
7. Pierwszy temat. Jestem mile za-
skoczona. Uczniowie chętnie pracują. 
Wszystko jest rozpisane krok po kroku 
i załączniki. Jest to duża wygoda dla na-
uczyciela. Te same zajęcia będę chciała 
przeprowadzić w klasach 1-3”.

Bardzo się cieszymy, bo podobnych 
wypowiedzi dociera do nas coraz wię-
cej. Podczas trwania naszego programu 
nauczyciele cały czas mają możliwość 
zadawania pytań specjalistom Fundacji 
Twarze Depresji i zgłaszania trudności. 
Pod koniec każdego miesiąca nasz 
psycholog, w czasie krótkiego webina-
ru przedstawia scenariusz kolejnej lekcji 
i odpowiada na pytania nauczycieli. Od-
powiadamy też na potrzeby wyrażone 
w ankietach i właśnie na ich podstawie 
przygotowaliśmy dodatkowe warszta-
ty o radzeniu sobie z problemem my-
śli i tendencji samobójczych oraz na 
temat zachowań autodestrukcyjnych 
u uczniów. Chcemy jak najpełniej od-
powiedzieć na potrzeby pedagogów 
i zapewnić  im realne wsparcie.

Cieszymy się, że możemy nasze 
działania rozwijać i że udało nam się 
zainicjować również program „Twarze 
depresji dla warszawskich nauczycie-
li szkół podstawowych”, do którego 
zgłosiło się 380 pedagogów. Choć 
zakładaliśmy objęcie szkoleniem 200 
nauczycieli, zaprosiliśmy do współ-
pracy wszystkich, którzy się zgłosili. To 
pokazuje, że zainteresowanie zdrowiem 
psychicznym uczniów ze strony nauczy-
cieli jest bardzo duże i cieszymy się, że 
możemy na tę potrzebę odpowiedzieć.

Program „Twarze depresji dla warszawskich nauczycieli szkół podstawowych” 
jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawa.
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Pajacyk
Pomoc Psychospołeczna  

MYŚLĘ, ŻE TRUDNO ZNALEŹĆ W POLSCE OSOBĘ, KTÓRA NIE KOJARZYŁABY AKCJI 
„KLIKANIA W PAJACYKOWY BRZUSZEK” CELEM DORZUCENIA ZŁOTÓWKI 

NA OBIADY DLA DZIECI. „PAJACYK” POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ 
OD PRAWIE DWUDZIESTU PIĘCIU LAT FINANSUJE POSIŁKI W SZKOŁACH, 

ŚWIETLICACH, PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH I ŚRODOWISKOWYCH. 
JEDNAK OD NIEDAWNA „PAJACYK” TO RÓWNIEŻ POMOC PSYCHOSPOŁECZNA 

I TU PRZECIĘŁA SIĘ NASZA DROGA Z FUNDACJĄ TWARZE DEPRESJI.

dr Marta Chojnacka
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Sytuacja pandemiczna, a wraz 
z nią konieczność izolacji, 
kontynuowania edukacji 
w formie zdalnej, a także 

nadmiar obowiązków szkolnych, 
czy negatywny wpływ portali spo-
łecznościowych, często skompliko-
wane i trudne relacje rodzinne oraz 
rówieśnicze - to wszystko ma zna-
czenie dla stanu psychicznego dzieci 
i młodzieży. Oczywiście pandemia 
tylko uwydatniła problemy, z któ-
rymi dzieci borykają się od wielu 
lat, a o których pracownicy Polskiej 
Akcji Humanitarnej wiedzieli już od 
dawna od współpracujących z nimi 
nauczycieli, pedagogów, aktywistów, 
osób zajmujących się świetlicami, 
które przygotowują i wydają dzie-
ciom posiłki. Zdaliśmy sobie sprawę, 
że zaniedbania, jakich doświadczają 
podopieczni „żywnościowego Paja-
cyka”, są złożone, dotykają różnych 
sfer życia i zdecydowanie wykraczają 
poza dożywianie. 

Nasza decyzja znalazła swoje po-
twierdzenia w oficjalnych raportach 
dotyczących zdrowia: np. z treści ra-
portu UNICEF z 2021 roku wynika, 
że samobójstwo to druga najczęstsza 
przyczyna śmierci młodych ludzi 
w Europie. 19% chłopców i ponad 
16% dziewcząt w Europie – w wieku 
od 15 do 19 lat – cierpi na skutek za-
burzeń zdrowia psychicznego, a dzie-
więć milionów nastolatków w Euro-
pie (dzieci w wieku 10-19 lat) boryka 
się z zaburzeniami psychicznymi. Te 
statystyki, jak i nasze obserwacje, 

w Polskiej Akcji Humanitarnej, skło-
niły nas do podjęcia decyzji o rozsze-
rzeniu programu „Pajacyk” o nowy 
program związany ze wsparciem 
psychospołecznym. Jego celem jest 
zwiększenie dostępu do pomocy psy-
chologicznej, psychiatrycznej i socjo-
terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 
W 2021 roku ruszył program pilota-
żowy dla dziesięciu organizacji, a rok 
później zaprosiliśmy do współpracy 
kolejnych trzydzieści NGO-sów.

24 lutego 2022 roku doszło do 
gwałtownej eskalacji konfliktu 
w Ukrainie. Polska Akcja Huma-
nitarna postanowiła wesprzeć oso-
by uciekające przed wojną, wśród 
których ogromną grupę stanowiły 
i wciąż stanowią dzieci oraz mło-
dzież. W ramach specjalnej edycji 
programu „Pajacyk - Pomoc Psycho-
społeczna – Ukraina” dofinansowali-
śmy działania kolejnych trzydziestu 
siedmiu organizacji. Nasi partnerzy 
są w trakcie realizacji swoich projek-
tów i świetnie sobie radzą, m.in. orga-
nizując konsultacje psychologiczne, 
psychiatryczne, arteterapię, dogote-
rapię, zajęcia integracyjne, korepety-
cje, zajęcia z języka polskiego, zajęcia 
wyrównawcze i wiele innych. Nasi 
partnerzy w tym programie planują 
też dla dzieci z Ukrainy czas wolny, 
weekendy, proponują wyjścia do kin, 
teatrów, zoo, planują wycieczki. 

Wśród organizacji partnerskich 
jest Fundacja Twarze Depresji, która 
w ramach programu „Pajacyk - Po-
moc Psychospołeczna” uruchomiła 
program bezpłatnej, zdalnej pomo-

dr Marta  
Chojnacka

koordynatorka projektu „Pajacyk - Pomoc 
Psychospołeczna” Polskiej Akcji Humanitarnej.

cy psychologicznej i psychiatrycznej 
dla dzieci i młodzieży – zarówno 
uczniów ukraińskich, jak i polskich. 
Ze względu na duże doświadczenie 
i zatrudniony zespół świetnych spe-
cjalistów Fundacja Twarze Depresji 
zdecydowała się poszerzyć zakres 
pomocy o podopiecznych innych 
instytucji, które działają w ramach 
programu „Pajacyk”. Okazało się to 
bardzo potrzebne – we wrześniu, kie-
dy program ruszył, przeprowadzono 
43 konsultacje, natomiast miesiąc 
później aż 105. 

Naszym partnerskim organiza-
cjom pozarządowym zapewniamy 
nie tylko możliwość realizacji po-
mocy psychospołecznej, ale również 
szkolenia, jak choćby podczas listo-
padowej dwudniowej konferencji 
w Warszawie. Przedstawiciele NGO-
-sów wzięli udział w warsztacie mię-
dzykulturowym Fundacji Emic z To-
runia i w szkoleniu Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę z zakresu standardów 
ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
Mamy nadzieję, że razem uda nam 
się jeszcze skuteczniej pomagać dzie-
ciom i młodzieży - tak z Polski, jak 
i z Ukrainy. 
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Rośnie liczba prób samobójczych i młodych pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. 
Dzieci wysyłają do nas sygnał: „My się na to nie zgadzamy! Nie chcemy żyć w takim 

świecie! Cierpimy i nie dostajemy od osób dorosłych wystarczającego wsparia!”  
- mówi dr n. med. Aleksandra Lewandowska – Krajowa Konsultant w Dziedzinie 

Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w rozmowie z Anną Morawską-Borowiec. 

wołanie dzieci
Usłyszmy
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Anna Morawska-Borowiec: W Polsce 
wciąż obserwujemy wzrost liczby samo-
bójstw i prób samobójczych wśród dzie-
ci i młodzieży. Pod tym względem Polska 
zajmuje drugie miejsce w Unii Europej-
skiej – po Niemczech. Sytuacja jest bar-
dzo poważna i wymaga wielowymiarowej 
interwencji. Jakie zmiany, działania są Pa-
ni zdaniem konieczne? 

dr n. med. Aleksandra Lewandowska: Ten 
problem kształtuje się podobnie w innych 
krajach Unii Europejskiej i na świecie. Jeśli 
chodzi o Polskę, to czas pandemii wpłynął 
bardzo niekorzystnie na stan psychiczny 
dzieci i młodzieży oraz na liczbę prób samo-
bójczych. Na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat, w żadnym innym roku, nie obserwo-
waliśmy takiego gwałtownego wzrostu jak 
właśnie w 2021 r. W porównaniu do 2020 
r. wzrost prób samobójczych w grupie dzie-
ci i nastolatków wyniósł 77%, a w grupie 
dziewczynek aż o 101%. To są dane alar-
mujące! To są oficjalne dane policji, czyli te 
przypadki, które są zgłoszone organom ści-
gania, a więc można założyć, że są to sta-
tystki mocno niedoszacowane. Nie każda 
próba samobójcza jest zgłaszana. Świato-
wa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że 
na każde dokonane samobójstwo przypa-
da od stu do dwustu niezgłoszonych poli-
cji, które nie są udokumentowane. 

Co według Pani mówią nam te dane? Jak 
Pani je odczytuje?
Dla mnie jako lekarza psychiatry dziecię-
co-młodzieżowego, ale też rodzica, jest to 
informacja ze strony dzieci i nastolatków, 
że nie ma w nich zgody na to, co dorośli 
im fundują. Co więcej mają zrobić te dzie-
ci, żeby przekazać nam dorosłym: „My się 
na to nie zgadzamy! Nie chcemy żyć w ta-
kim świecie! Cierpimy i nie dostajemy od 
osób dorosłych wystarczającego wspar-
cia!”. Moim zdaniem siła każdego społe-
czeństwa przekłada się na to, jak my jako 
społeczeństwo potrafimy zadbać o najsłab-
szych, najmłodszych, najbardziej potrzebu-
jących pomocy, czyli dzieci, nastolatków, 
osoby starsze, niepełnosprawne.

Przez ostatnie pięć lat dwukrotnie wzro-
sła liczba dzieci i młodzieży chorujących 
na depresję. Wyraźny wzrost dotyczy rów-
nież zaburzeń lękowych. I ten wzrost cały 
czas się utrzymuje.
Jest to niewątpliwie problem, który nara-
sta. Ten niepokojący trend potwierdzają 
zarówno badania naukowe, ale równie na-
sze doświadczenia jako klinicystów, leka-

rzy psychiatrów i moje własne - a jestem 
od osiemnastu lat w zawodzie. My leka-
rze psychiatrzy już przed pandemią zwra-
caliśmy uwagę na wzrost różnego rodza-
ju zaburzeń u dzieci i młodzieży – w tym 
szczególnie zaburzeń depresyjnych i lęko-
wych. Myślę, że dane statystyczne przema-
wiają do wyobraźni, dlatego je przytoczę. 
Przed pandemią były prowadzone badania 
przez Instytut Psychiatrii i Neurologii – takie 
najbardziej kompleksowe, dotyczące sta-
nu zdrowia psychicznego naszej populacji, 
w tym dzieci i młodzieży. W grupie dzieci 
do 6 lat okazało się, że ponad 420 tysięcy 
z nich przejawia różnego rodzaju zaburze-
nia rozwojowe, a wśród dzieci i młodzieży 
w wieku 7-17 lat ponad pół miliona, z cze-
go ponad 300 tysięcy to właśnie zaburzenia 
internalizacyjne, do których zaliczamy m.in. 
zaburzenia depresyjne i lękowe. 

Czy Polska w szczególny sposób wyróż-
nia się pod tym względem na tle innych 
krajów?
Problem dotyczący zaburzeń depresyjnych 
i lękowych to nie jest tylko problem Polski, 
ale świata. UNICEF przygotował raport do-
tyczący stanu zdrowia psychicznego dzie-
ci i młodzieży. Okazało się, że w Europie 
9 milionów dzieci i młodzieży w wieku od 
10 do 19 lat przejawia różnego rodzaju za-
burzenia psychiczne, z czego ponad poło-

wa zaburzenia depresyjne i lękowe. To jest 
bardzo duża liczba. Autorzy tego raportu 
zwrócili uwagę na stratę kapitału ludzkiego 
w odniesieniu do tych zaburzeń. To jest 50 
miliardów euro rocznie! Myślę, że te sta-
tystyki bardzo przemawiają do wyobraźni, 
o jakiej skali problemu mówimy. 

Co jeszcze ma wpływ na te statystyki?
Pandemia przyniosła nowe wyzwania, 
tak samo jak konflikt zbrojny w Ukrainie. 
Po okresie zdalnej szkoły i izolacji, kiedy 
uczniowie zaczęli wracać do nauki stacjo-
narnej, obserwowaliśmy lawinowy wzrost 
nieletnich pacjentów w izbach przyjęć, 
w szpitalach psychiatrycznych i porad-
niach zdrowia psychicznego. To były dzieci 
i młodzież w ogromnym kryzysie, z myślami 
i tendencjami samobójczymi, z objawami, 
które spotykamy w zaburzeniach depresyj-
nych i lękowych. To największa grupa na-
szych pacjentów. Mamy też sporą grupę 
dzieci i młodzieży, u których rozpoznajemy 
zaburzenia adaptacyjne związane najczę-
ściej z czynnikami środowiskowymi.

Podjęłam się szczegółowej analizy staty-
styk, które otrzymałam z NFZ, a więc obej-
mujących tylko publiczną służbę zdrowia 
- bez danych dotyczących sektora prywat-
nego. Do takich nie miałam dostępu. Wynika 
z nich, że okres newralgiczny dla psychia-
trii wieku rozwojowego, to czas miesięcy 
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szkolnych: wrzesień – czerwiec. Przeana-
lizowałam hospitalizacje dzieci i młodzieży 
i udzieloną im pomoc w trybie ambulatoryj-
nym w ramach publicznej służby zdrowia, 
w okresie od września 2019 do pierwsze-
go lockdownu - 15 marca 2020 i w analo-
gicznym okresie, gdy uczniowie wracali do 
szkół – wrzesień 2021 i 15 marzec 2022. 
Okazało się, że wzrost pacjentów dziecię-
cych do 13 roku życia wynosił ok. 50%, 
a liczba pacjentów młodzieżowych – ok. 
60%. Możemy sobie wyobrazić, jaka to by-
ła skala problemu i zjawiska.

Depresja jest chorobą wieloczynnikową. 
Wiadomo, że mają znaczenie geny i sze-
rzej rodzina, czynniki środowiskowe, ale 
też i kształtująca się osobowość, doświad-
czone traumy, współtowarzyszące choro-
by somatyczne. Na tej liście oczywiście 
są również czynniki związane ze szkołą.
Bardzo bym sobie życzyłam, żeby resort 
oświaty aktywniej włączył się w działa-
nia naszego resortu – zdrowia, jeśli cho-
dzi o reformę psychiatrii dzieci i młodzieży. 
Problemy, które my lekarze obserwujemy 
w tej grupie wiekowej często są związa-
ne z czynnikami zewnętrznymi, środowi-
skowymi. Słyszymy od naszych pacjentów, 
że brakuje im czasu. Nie mają przestrze-
ni na realizowanie własnych potrzeb: sie-
bie, swoich talentów, zainteresowań. Nie 
mają czasu, żeby spędzić go nawet z naj-
bliższą rodziną. Powiem ich językiem: mó-
wią, że są mocno przeładowani materiałem 
dydaktycznym. Moim marzeniem jest do-
prowadzenie do takiej sytuacji, żeby wpro-
wadzić do podstawy programowej zajęcia 
psychoedukacyjne, które poszerzałyby wie-
dzę o emocjach, pomagały tym dzieciom 

poznawać samych siebie i dostarczać na-
rzędzi, które pozwolą im lepiej radzić so-
bie z emocjami i w kontaktach międzyludz-
kich. Te zajęcia powinny być w szkole tak 
samo ważne jak język polski, matematy-
ka, czy chemia.

Zgadzam się z Panią. W naszej fundacji 
prowadzimy program „Twarze depresji dla 
Szkół”, który realizujemy dzięki wspar-
ciu Nationale-Nederlanden. Objęliśmy 
całorocznym systemem szkoleń pół ty-
siąca nauczycieli, którzy w ramach pro-
gramu dowiadują się o najważniejszych 
aspektach zdrowia psychicznego dzie-
ci i młodzieży oraz prowadzą lekcje wy-
chowawcze dla uczniów oparte o sce-
nariusze przygotowane przez naszych 
specjalistów – ważne dla dobrostanu psy-
chicznego dzieci. Dzięki wsparciu finan-
sowemu m.st. Warszawa uruchomiliśmy 
też podobny program dla warszawskich 
nauczycieli.
Takie działania są niezwykle ważne, bo 
niestety w naszym kraju brakuje spójnego 
programu profilaktycznego dedykowanego 
wszystkim dzieciom, młodzieży, ale i także 
ich rodzicom, opiekunom czy nauczycie-
lom. Z zaburzeniem psychicznym jest do-
kładnie tak samo, jak z każda inną jednostką 
chorobową: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Do naszej fundacji jeszcze do niedawna 
zgłaszały się dzieci, które mówiły nam, że 
boją się, że umrą z powodu zakażenia koro-
nawirusem. Teraz niemal codziennie zgła-
szają się dzieci, które boją się, że wojna 
będzie w Polsce, doświadczają nasilenia 
zaburzeń depresyjno-lękowych właśnie 
w związku z trwającą w Ukrainie wojną. 

A jakie są Pani obserwacje jako psychiatry?
Z informacji, które docierają do mnie od le-
karzy psychiatrów, jak i lekarzy rodzinnych, 
jednoznacznie wynika, że wojna w Ukra-
inie ma znaczący wpływ na utrzymujący się 
wzrostowy trend wśród dzieci i młodzieży, 
jeśli chodzi o zaburzenia depresyjne i lęko-
we. Problem jest wieloczynnikowy. Konflikt 
zbrojny niesie ze sobą bardzo wiele konse-
kwencji daleko idących, długoterminowych 
– oczywiście również w obszarze zdrowia 
psychicznego. Dziecko, nastolatek to nie 
jest odrębna wyspa. Ci młodzi ludzie funk-
cjonują w systemach rodzinnych, czy in-
nych systemach: w domu dziecka, w róż-
nego rodzaju pieczy zastępczej, w szkole, 
gdzie spędzają bardzo dużo czasu. Na 
kształtującą się młodą osobę wpływają za-
równo relacje rówieśnicze, jak i z rodzicami, 
opiekunami prawnymi, nauczycielami, leka-
rzami, dorosłymi, z którymi mają do czy-
nienia, ale też to, co dzieje się wokół nich, 
jak wojna w Ukrainie.

Co zatem możemy zrobić? Jakie podjąć 
działania?
Bardzo często powtarzam, że kryzys w psy-
chiatrii dzieci i młodzieży, o którym mówi 
się bardzo głośno, to wierzchołek góry lo-
dowej. On pokazuje nam, ile trzeba podjąć 
jeszcze działań, żeby nie było tej sytuacji, 
o której mówimy: takiej liczby samobójstw 
i prób samobójczych, czy przeciążonych 
szpitali psychiatrycznych dla dzieci i mło-
dzieży. Tu ważny jest nie tylko obszar służ-
by zdrowia. Musi się też włączyć system 
oświaty, system rodzinny, system sprawie-
dliwości, czyli integracja w działaniu szero-
kim, systemowym. 

W pierwszej kolejności musimy zadbać 
o profilaktykę, bo wiadomo, że lepiej zapo-
biegać niż leczyć. Tego nam w naszym kraju 
brakuje. Im szybciej zareagujemy, tym szan-
sa na skuteczną i efektywną pomoc jest du-
żo większa. I też nasze zmiany w reformie 
psychiatrii do tego zmierzają. Kładziemy na-
cisk na opiekę środowiskową, czyli ośrodki, 
które funkcjonują jak najbliżej miejsca za-
mieszkania naszego pacjenta – we współ-
pracy ze szkołą, opieką społeczną, kura-
torami, żeby jak najszybciej potrzebujące 
dziecko i nastolatka zauważyć i jak najszyb-
ciej mu pomóc. 

Od dawna obserwuję, że z większością 
dzieci i nastolatków przyjmowanych do od-
działów stacjonarnych, gdyby uzyskali po-
moc wcześniej - na odpowiednim etapie 
- prawdopodobnie byśmy się nie spotkali 
w oddziale stacjonarnym. A już na pewno 
nie mielibyśmy do czynienia z tak poważną 
sytuacją, z jaką się teraz mierzymy, czyli z 
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myślami, tendencjami samobójczymi dzieci 
albo z uratowanymi po próbie samobójczej.

W Polsce mamy zaledwie pół tysiąca le-
karzy psychiatrów dzieci i młodzieży, czy-
li jeden specjalista - jak Pani - przypada 
na 15 tysięcy dzieci. Dostęp do profe-
sjonalnej pomocy psychiatryczno-psy-
chologicznej jest bardzo trudny. Nasza 
fundacyjna koleżanka zadzwoniła do wy-
branych losowo poradni w stolicach wo-
jewódzkich. Zapytała o najbliższy możli-
wy termin konsultacji psychiatrycznej dla 
dziecka. W Gdańsku są zapisy na 2025 
rok, a w Bydgoszczy do końca 2023 nie 
ma już wolnych terminów. Trochę, ale tyl-
ko trochę lepiej wygląda możliwość sko-
rzystania z konsultacji psychologicznej, 
choć nie brakuje i takich placówek, w któ-
rych pierwszy wolny termin jest za 7-8 
miesięcy. W takich realiach dostępu do 
specjalistów nie da się skutecznie leczyć 
depresji u dzieci i młodzieży, która jest 
najpowszechniejszą chorobą psychiczną. 
Co powinno się stać, żeby móc systemowo 
zwiększyć dostęp do specjalistów zdrowia 
psychicznego?
Dostęp do psychiatrów dziecięco-młodzie-
żowych od kilkunastu lat jest podobny, ale 
problem narasta w wyniku wzrostu liczby 
pacjentów. Sytuacja jest bardzo złożona. 
Tak samo jak dziecko nie jest odrębną wy-
spą, tak samo sam lekarz psychiatra bez 
pracy zespołowej z psychologiem, psycho-
terapeutą, terapeutą środowiskowym, nie 
pomoże tak efektywnie temu dziecku, je-
go rodzinie, opiekunom. Większość dzie-
ci, które czekają w kolejce do psychiatry 
dziecięco-młodzieżowego, gdyby dostały 
pomoc i wsparcie wcześniej, nie musiała-
by korzystać z pomocy psychiatry. Nasze 
działania dotyczące opieki środowiskowej 
są taka naprawdę od niedawna wdrażane. 
Wiem, że jeszcze brakuje wiedzy na ten te-
mat. Rodzice pierwsze kroki mogą podjąć 
we współpracy z ośrodkiem środowisko-
wym, ale oni najpierw szukają psychiatry, 
a poza tym często mylą lekarza z psycho-
logiem i psychoterapeutą. 

Z moich obserwacji klinicznych wy-
nika, że ok. 20% dzieci i młodzieży rze-
czywiście wymaga konsultacji psy-
chiatrycznej i dalszego leczenia, a cała 
reszta potrzebuje pomocy psychologicz-
nej i psychoterapeutycznej.

W naszej fundacji mamy podobne obser-
wacje. Bardzo wielu rodziców nie odróżnia 
psychiatry od psychologa, a my w funda-
cji również mamy ograniczoną liczbę kon-
sultacji lekarskich, dlatego u nas najpierw 

dzieci konsultują psycholodzy i psychote-
rapeuci, których jest więcej niż psychia-
trów, i to oni diagnozują oraz decydują, 
czy konieczna jest również konsultacja 
psychiatryczna. 
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży to 
zmieniła. Pierwszy kontakt to właśnie psy-
cholog, terapeuta środowiskowy lub psy-
choterapeuta i nie trzeba mieć skierowa-
nia. To co mnie niepokoi to zauważalny 
odpływ psychiatrów dziecięco-młodzieżo-
wych z sektora publicznego do sektora ko-
mercyjnego. Mnie to bardzo niepokoi, gdy 
słyszę o stawkach za konsultacje w sekto-
rze komercyjnym, bo one mocno utrudnia-
ją dostęp do specjalisty.

Tak, te stawki wahają się między 150 
a 450 złotych za konsultację w zależno-
ści od regionu Polski.
Żeby takiej rozbieżności nie było, bardzo 
ważna jest poprawa finansowania w sek-
torze publicznym. Pewne zmiany już ob-
serwujemy, bo nowe finansowanie weszło 
w życie od 1 lipca tego roku. Oczywiście 
wszyscy mamy nadzieję, że będzie dalej ro-
sło. Rozmawiamy o tym z resortem zdro-
wia. Mam nadzieję, że to da większą szan-
sę na zatrzymanie specjalistów w sektorze 

publicznym, ale też praca zespołowa po-
zwoli na to, że poszczególni specjaliści 
będą mniej obciążeni. Jeśli mamy lekarza, 
który nie ma szansy pracować zespołowo, 
tylko dźwiga to wszystko na swoich bar-
kach, to ryzyko wypalenia zawodowego jest 
większe, a także wzrasta prawdopodobień-
stwo, że odejdzie on do sektora prywatne-
go, gdzie będzie miał dużo bardziej kom-
fortową pracę. 

Ważne jest również, żebyśmy zachęcali 
młodych do wyboru specjalizacji psychiatrii 
dziecięco-młodzieżowej, która jest wpisana 
na listę specjalizacji priorytetowych. Z dru-
giej strony do tej pory jeszcze nie wszystkie 
uczelnie medyczne miały w swoim progra-
mie obszar związany z psychiatrią dziecię-
co-młodzieżową. Zostały zakończone pra-
ce nad nowym programem specjalizacji, 
uwzględniającym potrzeby naszych młod-
szych kolegów, przyjaznym w zakresie re-
alizowania tego szkolenia oraz uwzględnia-
jącym reformę psychiatrii dzieci i młodzieży. 
Jako Konsultant Krajowy obserwuję wzrost 
zainteresowania tą specjalizacją. W tym ro-
ku mamy 22 osoby więcej specjalizujące się 
w tej dziedzinie niż rok temu. 

Jaka to jest liczba dokładnie?
Na koniec roku 2021 było  263 specjalizują-
cych się młodych lekarzy. To spora zmia-
na w porównaniu do okresu sprzed kilkuna-
stu lat, kiedy specjalizowało się kilkadziesiąt 
osób. Z roku na rok obserwujemy pozytyw-
ny trend związany z większym zaintereso-

waniem młodych lekarzy specjalizacją się 
w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Ale 
musimy zrobić wszystko, co w naszej mo-
cy, żeby ci specjaliści pozostawali w sek-
torze publicznym.

Bardzo dziękuję za rozmowę i za objęcie 
patronatem honorowym 15. edycji na-
szej ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akcep-
tuję.” poświęconej depresji wśród dzie-
ci i młodzieży.

TWARZE DEPRESJIU PSYCHIATRY - BEZ OBAW

dr n. med. Aleksandra 
Lewandowska

Krajowa Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i 
Młodzieży; ordynator oddziału psychiatrycznego dla 
dzieci Szpitala im. J. Babińskiego Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

 Z zaburzeniem psychicznym  
jest dokładnie tak samo, jak z każdą 

inną jednostką chorobową: lepiej 
zapobiegać niż leczyć. 
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Depresja lekooporna
DEPRESJA JEST POWAŻNYM ZABURZENIEM PSYCHICZNYM, 

KTÓRE NIESIE ZE SOBĄ SZEREG KONSEKWENCJI - NIE TYLKO SPOŁECZNYCH, 
ALE TAKŻE EKONOMICZNYCH I - CO NAJISTOTNIEJSZE - ZDROWOTNYCH. 

NA DEPRESJĘ CIERPI W POLSCE PONAD MILION OSÓB. NAJNOWSZE BADANIE 
EPIDEMIOLOGICZNE PRZEPROWADZONE W UBIEGŁYM ROKU, WSKAZUJE NA TO, 

ŻE 25% Z TYCH OSÓB CHORUJE NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ. 

U PSYCHIATRY - BEZ OBAW

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”.

D epresję lekooporną 
definiujemy jako jed-
nostkę chorobową, 
gdy nie uzyskaliśmy 

u pacjenta poprawy stanu psychicz-
nego, mimo że przez odpowiedni 
czas stosowaliśmy dwie różne terapie 
farmakologiczne i lek był przyjmowany 
w adekwatnej dawce. Biorąc pod uwa-
gę liczbę pacjentów chorujących na 
depresję - 25% z nich jest bardzo dużą 
populacją. To osoby, które zmagają sie 

z depresją przez długi czas, znacząco 
dłuższy niż osoby, które osiągnęły po-
prawę stanu zdrowia, stosując pierwszy 
lek przeciwdepresyjny. 

Najskuteczniejsze leczenie depresji 
to połączenie farmakoterapii z psycho-
terapią. Mamy dostępne bezpieczne 
leki przeciwdepresyjne natomiast nurt 
farmakoterapii dobierają lekarze -  indy-
widualnie dla pacjenta. Co jest istotne 
- mamy także strategie leczenia depresji 
lekoopornej, do których należą nowo-
czesne leki farmakologiczne, ale także 
metody biologiczne.

Depresja jest poważnym wyzwa-
niem dla współczesnych społeczeństw, 
ale medycyna posiada adekwatne for-
my terapii. W Polsce refundowane są 
wszystkie leki przeciwdepresyjne, które 
dostępne są w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej, w Stanach Zjednoczonych, 
czy Kanadzie. Ich cena na szczęście 
nie jest wysoka.  

Od ubiegłego roku – także w Polsce 
- dostępna jest cząsteczka dedykowa-
na do leczenia depresji lekoopornej. 
Jest to esketamina, którą można po-

dawać wziewnie. Niestety na razie nie 
jest refundowana. Mamy nadzieję, jako 
środowisko psychiatrów, że niedługo to 
nastąpi i jej cena będzie dostępniejsza 
dla pacjentów. 

Fundacja Twarze Depresji prowadzi 
już 15. edycję ogólnopolskiej kampanii 
społecznej „Twarze depresji. Nie oce-
niam. Akceptuję.”, której od samego 
początku jestem patronem honorowym. 
Tym razem mówimy o depresji wśród 
dzieci i młodzieży. Cieszę się, że po 
raz pierwszy kampania jest realizowana 
również w języku ukraińskim. Pamię-
tajmy, że depresja jest chorobą, która 
może dotknąć każdego – bez względu 
na wiek, płeć czy narodowość. 

prof. dr hab. n. med. 
Piotr Gałecki

FELIETON
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„Jest dobrze”    
Czy to znaczy, że lek działa? 

NA WIZYTĘ KONTROLNĄ ZGŁOSIŁ SIĘ DO MNIE PACJENT, KTÓREMU 
WCZEŚNIEJ ZAPROPONOWAŁEM ZMIANĘ W LECZENIU, ZALECIŁEM INNY LEK 

PRZECIWDEPRESYJNY. POWIEDZIAŁ MI WTEDY: „JEST DOBRZE. NIE WIEM JAKO 
TO OPISAĆ, ALE PO PROSTU JEST DOBRZE”. TO ZDANIE JEST WARTE GŁĘBSZEGO 
ZASTANOWIENIA. PODAWANIE LEKÓW ZMIENIŁO BOWIEM COŚ WAŻNEGO, JEŚLI 

CHODZI O SAMOPOCZUCIE PACJENTA, MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z BLISKIMI I PRACĘ. 

dr hab. n. med. Sławomir Murawiec

U PSYCHIATRY - BEZ OBAW

Pan Krzysztof (imię zosta-
ło zmienione) leczy się na 
depresję od lat. Zgłosił się 
do mnie po pomoc kilka 

miesięcy temu. Przyjmował wtedy 
kilka leków równocześnie - w tym 
lek przeciwdepresyjny. Miał objawy 

depresji, różnego rodzaju lęki, zabu-
rzenia snu i silne natręctwa, przymu-
sowe czynności. Jest pracownikiem 
publicznego systemu ochrony zdro-
wia. Na co dzień pomaga pacjentom. 
Ma żonę i dziecko. 

„Jest dobrze”
Odkąd jego depresja, lęk i na-

tręctwa ustąpiły za sprawą leczenia, 
mógł się lepiej skupić na pacjentach, 
którymi się opiekował. „Jest dobrze”, 
które usłyszałem od pana Krzysztofa 
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TWARZE DEPRESJIU PSYCHIATRY - BEZ OBAW

dr hab. n. med.  
Sławomir  
Murawiec

specjalista psychiatra, psychoterapeuta, członek 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego; dyrektor medyczny ds. opieki 
ambulatoryjnej Centrum Terapii Psychomedica Allenort; 
współautor wielu książek m.in. o depresji.

w gabinecie, oznaczyło, że mógł się 
w końcu otworzyć na sytuacje w ota-
czającej go rzeczywistości, że umysł 
znów był otwary na nowe doświad-
czenia. To „jest dobrze” rozciągało się 
na inne osoby, im też „było lepiej”, 
odkąd pan Krzysztof stał się bardziej 
emocjonalnie dostępny, zaintereso-
wany nimi, zdolny do wysłuchania 
ich problemów.

Poza tym lepszy nastrój, mniej 
lęku i mniej natręctw – to oznacza-
ło lepszy kontakt w domu, większą 
dostępność dla syna. Brak rytuałów: 
ustawiania, przestawiania, kontrolo-
wania, zmniejszył napięcie, które do 
tej pory było obecne w domu. Ro-
dzina odetchnęła z ulgą, bo wszyscy 
mogli w końcu poruszać się po nim 
tak,  jak chcieli, a nie po trasach wy-
znaczonych przez pana Krzysztofa.

„Jest lepiej” rozciągało się także 
na naszą rozmowę, która była spo-
kojna i dotyczyła bieżących tematów 
z życia. Jeśli tak rozmawiał ze mną, to 
znaczyło, że może też tak rozmawiać 
ze swoimi współpracownikami. 

 „Jest lepiej” znaczyło też, że nie 
koncentruje się na negatywnych 
aspektach działania leków i swojej 
sytuacji. Osoba z depresją, lękiem 
jest często pochłonięta cierpieniem, 
a wszystko lub niemal wszystko, wi-
dzi w ciemnych barwach. „Jest lepiej” 
to także zmiana przeżywania, pozwo-
lenie sobie na dostrzeżenie pozytyw-
nych zmian. 

Wiele osób, które zgłaszają się na 
wizytę kontrolną po rozpoczęciu far-
makoterapii, rozpoczyna od listy nie-
pożądanych działań leków. Mówią: 
„Panie doktorze, a po tym leku…” i tu 
następuje wyliczenie ewentualnych 
skutków ubocznych. Niektóre z nich 
faktycznie mogły być obecne na po-
czątku leczenia, ale od tygodnia albo 
dwóch pacjent ich już nie odczuwa. 
Jednak dopiero zapytany o samopo-
czucie mówi: „Tak, ogólnie to ja czu-
ję się dużo lepiej”. Uwaga tych osób 
skupia się jeszcze na negatywach. 
Choć jest poprawa samopoczucia, 
to uwaga nie przestawiła się jeszcze 
na nowe tory. 

Wybór leku 
Zalecony przeze mnie lek nie 

był jedynym, który pan Krzysztof 
przyjmował, ale wyraźnie dopełnił 

dzieła, przechylił szalę na stronę po-
prawy jego samopoczucia. Wiemy, że 
wiele leków działa na przekazywanie 
w mózgu informacji przez neurony 
uwalniające serotoninę, noradrena-
linę, dopaminę. Te substancje na-
zywamy neuroprzekaźnikami. To 
nazwy, które przeniknęły już nawet 
do kultury i mediów. Wprowadzane 
są nowe, niezwykle skuteczne leki jak 
ketamina i esketamina, które dzia-
łają na inny neuroprzekaźnik i inne 
typy receptorów. Są one skuteczne 
w leczeniu depresji lekoopornej. 
Mają inny mechanizm działania, 
więc mogą sięgnąć swoją skutecz-
nością w takie obszary, w których 
leki wpływające na trzy wcześniej 
wymienione neuroprzekaźniki, nie 
są w pełni skuteczne. 

Ostatnio na jednym z portali po-
jawił się artykuł, który ogłosił „rewe-
lację”, że leki przeciwdepresyjne nie 
działają, że to tylko placebo. Przed-
stawiono tam tezę, że serotonina ma 
się nijak do depresji. Wydaje mi się, 
że czas, kiedy formułowano pierwszą 
teorię serotoninową depresji, czy-
li ponad 60 lat temu, był ostatnim 
okresem, kiedy można było depre-
sję próbować wyjaśnić w jednym, 
prostym zdaniu. Z czasem okazało 
się, że ta teoria jest grubym uprosz-
czeniem. Aktualnie wiedza na temat 
mechanizmów powstawania depresji 
i działania leków sięga tak głęboko, 
że jest możliwa do zrozumienia tyl-
ko dla wąskiej grupy specjalistów. 
Ta wiedza dotyczy struktur poniżej 
wielkości komórki. Jest na poziomie 
genów, białek, molekuł. Przykłado-
wo, gdybym miał odpowiedzieć na 
pytanie: od czego zależy, czy pacjent 
odpowie na lek przeciwdepresyjny, 
to mógłbym powiedzieć, że między 
innymi od aktywności genu ERICH3, 
który może wpływać na poziom se-
rotoniny poprzez wpływ na funkcje 
pęcherzyków synaptycznych. Komu 
ta informacja coś powie, poza wybra-
nymi specjalistami? Jednak to wcale 
nie oznacza, że pytanie o działanie 
leku nie ma sensu, ale trzeba je zadać 
inaczej.

W czym lek może 
pomóc?

Jak lek może wpłynąć na moje sa-

mopoczucie? Jak może wpłynąć na 
objawy, które odczuwam? W czym 
może mi pomóc, jeśli chodzi o po-
wrót do pracy i aktywności? Gdy 
idziemy do sklepu, aby kupić smart-
fon czy tablet, to nie pytamy sprze-
dawcy o wyjaśnienie zasad działania 
sprzętu od strony skomplikowanej 
maszynerii elektronicznej i infor-
matycznej. Nie pytamy zazwyczaj, 
jak to jest zrobione, że działa telefon, 
smsy, aparat fotograficzny, internet, 
kalkulator, dyktafon i wiele innych 
funkcji. Pytamy za to, jak możemy 
z tego skorzystać, jakie funkcje ma 
urządzenie. Nie jestem inżynierem 
ani informatykiem, więc nawet, gdy-
by ktoś chciał mi to wyjaśnić, to i tak 
bym nie zrozumiał. 

Muszę dodać, że nie chodzi tu 
o bezkrytyczne przyjmowanie zale-
ceń co do leków, lecz o zmianę po-
ziomu odpowiedzi na istotne pytanie.  
Zamiast: „Czy mam za mało seroto-
niny?”, możemy rozmawiać o tym, 
jak spodziewany wpływ leku będzie 
przywracała dobre samopoczucie 
i możliwości prowadzenia aktyw-
nego życia.  O tym należy dyskuto-
wać i podejmować decyzje wspólnie 
z lekarzem. 

Wróćmy do pana Krzysztofa. 
Pacjent nie potrafił opowiedzieć, 
na czym dokładnie polega jego od-
czucie, że „jest dobrze”, chociaż za-
leżało to od zmian w aktywności 
jego własnych neuroprzekaźników, 
modyfikacji działania różnych obsza-
rów mózgu. Tak samo obecnie tylko 
naukowcy potrafią odpowiedzieć na 
techniczne pytanie: jak to działa, że 
poprawia nastrój. Ale lekarze psy-
chiatrzy potrafią odpowiedzieć na 
pytanie, jak lek ma zadziałać, aby 
było dobrze. 
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Wi ę k s z o ś ć  z  n a s  
doświadcza okre-
sowych wahań na-
stroju, które mogą 

być przejściową reakcją na przeży-
wany stres, problemy, wyzwania albo 
po prostu zmiany życiowe. Depresja 
jest jednak czymś innym. To smutek, 
który odczuwalny jest codziennie. To 
upośledzona zdolność do czerpania 
przyjemności z prawie wszystkich form 

aktywności. To kłopot w skupieniu uwagi 
i podejmowaniu decyzji. To też nadmier-
ne poczucie winy i bezwartościowości. 
Poczucie, że jest się gorszym, innym, 
przekonanie, że coś jest ze mną nie tak. 

Depresja to nie tylko wyzwania dla 
psychiki, ale także dla ciała, które co-
dziennie zmaga się ze zmęczeniem, 
brakiem energii, brakiem lub nadmia-
rem snu. Te symptomy powodują, że 
osoby chore bardzo cierpią, gorzej 
funkcjonują w domu, pracy, mają wię-
cej trudności w relacjach społecznych 
i rodzinnych. Dzieje się tak zwłaszcza 
wtedy, gdy depresja jest przewlekła, 
ale też gdy nasilenie jej objawów jest 
umiarkowane lub ciężkie. 

Bolący ząb łatwo jest zlokalizować, 
od razu widać też, co dzieje się ze zła-
maną nogą, ale nie tak łatwo jest zoba-
czyć fizyczne objawy depresji. Dlatego 
istnieje ryzyko, że symptomy tej choroby 
nie zostaną poważnie potraktowane, za-
równo przez osobę, która ich doświad-
cza, jak i przez jej otoczenie. 

Ci z Państwa, którzy właśnie zastana-
wiają się nad swoim funkcjonowaniem 
i dostrzegają w nim pewne podobień-

stwa do symptomów depresji, zachę-
cam do umówienia się na spotkanie 
z psychologiem. To jest właściwa oso-
ba, która podczas rozmowy sprawdzi, 
czy i w jakim natężeniu występują ob-
jawy depresji. 

W Fundacji Twarze Depresji konsul-
tuję bezpłatnie zarówno osoby dorosłe, 
jak i młodzież. Podczas wideokonsul-
tacji mam możliwość przeprowadze-
nia testu przesiewowego w kierunku 
występowania depresji. Widzę, że te 
spotkania motywują wiele osób do pod-
jęcia kroków w kierunki potwierdzenia 
diagnozy i rozpoczęcia zalecanego le-
czenia. A to ważny krok, który bardzo 
często ratuje nawet życie. 

NA DEPRESJĘ CHORUJE 280 MILIONÓW LUDZI NA ŚWIECIE. 
NAJWYŻSZY CZAS, ABY POTRAKTOWAĆ JĄ POWAŻNIE, JAKO CHOROBĘ, 

KTÓRA MA KONSEKWENCJE POTENCJALNIE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU.  

FELIETON

Traktujmy depresję 
poważnie!

NASZE PROGRAMY 

dr n. med. Martyna 
Gębska-Tołoczko

psycholog, terapeuta motywacyjny, psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji. 
Pracuje z młodzieżą i z osobami dorosłymi 
doświadczającymi problemów emocjonalnych oraz 
kryzysów życiowych. Udziela zdalnych  konsultacji 
psychologicznych w programach Fundacji Twarze 
Depresji.

dr n. med. Martyna 
Gębska-Tołoczko
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Czasami zastanawiam 
się nad tym, co ja 
bym czuła, gdybym 
usłyszała diagnozę 
choroby nowotworo-

wej. Zapewne też byłabym przerażona, 
ponieważ jest to poważna choroba so-
matyczna. Moja reakcja byłaby absolut-
nie adekwatna. 

Co trzecia osoba chorująca onko-
logicznie cierpi również na depresję. 
Dlatego to ważne, że pacjenci mogą, 
od czerwca ubiegłego roku, zgłaszać 
się na bezpłatne, zdalne konsultacje 
psychologiczne do Fundacji Twarze 

Depresji. Dostęp do psychoonkologów 
w Polsce jest trudny, dlatego program 
w naszej fundacji jest bardzo potrzeb-
ny. Najczęściej na konsultacje psycho-
logiczne online do fundacji, zgłaszają 
się osoby, których oczekiwaniem jest 
po prostu przestać się bać. Te osoby 
chciałyby w jakiś magiczny sposób 
wyłączyć lęk i żyć, jak gdyby nigdy nic. 

Pacjenci, których konsultuję, często 
mówią mi, że ich bliscy cały czas po-
cieszali ich słowami: „Wszystko będzie 
dobrze”, „Nie myśl o tym”, „Trzeba 
myśleć pozytywnie”, „Nie bój się”. To 
nie pomaga, a sprawia, że chociaż są 
wśród ludzi, to czują się samotni i nie-
zrozumiani. Intencją bliskich jest często 
troska, jednak to wsparcie bywa nietra-
fione. Mówię pacjentom: „Masz prawo 
się bać! Rak to poważna choroba i to 
normalne, że się boisz”. Przyzwolenie 
na strach jest w porządku, jest często 
uwalniające. 

W radzeniu sobie ze strachem nie 
chodzi tylko o pozytywne myślenie, bo 
jak w sytuacji zagrożenia życia można 
myśleć: „Luzik, wszystko będzie do-
brze”? Chodzi o myślenie realne, jakie 
są fakty, co mówią lekarze, a nie jakie są 
wyobrażenia i teoretyczne przewidywa-
nia możliwego przebiegu choroby, bo 
one wzbudzają wiele obaw i lęków. Każ-
dy z nas jest inny, ma inną biochemię 
i każdy będzie przechodził chorobę na 

swój indywidualny sposób. Kryzysy? To 
również bardzo naturalne. Nawet osoby 
niechorujące też je mają. 

Uważam, że wszystko co się dzieje, 
co czujemy, jest reakcją adekwatną do 
sytuacji. Nie chodzi o to, żeby żyć bez 
lęku i obaw, i je wyłączać. W pomocy 
psychologicznej celem jest życie po-
mimo lęku, pomimo obaw, a nie bycie 
lękiem, czy obawą. Celem jest życie 
z chorobą, a nie chorobą. Czasami wy-
starczą dwie, trzy konsultacje w naszej 
fundacji, żeby szczerze porozmawiać 
o tym, co się dzieje i o tym, co się czu-
je, aby znacznie znośniej przeżyć czas 
leczenia. Ale są i tacy, którzy korzystają 
z naszej pomocy od początku działania 
programu. Dzięki zdalnym konsultacjom 
łączą się z nami nawet wtedy, gdy są 
w szpitalu, gdy nie mogą wychodzić 
z domu. Nasi pacjenci onkologiczni i ich 
rodziny mogą co tydzień korzystać ze 
wsparcia psychoonkologów. To unika-
towy program w skali kraju. 

WCIĄŻ WIELE OSÓB UTOŻSAMIA CHOROBĘ NOWOTWOROWĄ 
Z WYROKIEM ŚMIERCI. OSOBY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZAJĄ SIĘ DO MNIE NA 

KONSULTACJĘ PSYCHOONKOLOGINĄ,  SĄ PRZERAŻONE DIAGNOZĄ.  
CO CHCĄ USŁYSZEĆ ODE MNIE? CHCĄ PO PROSTU PRZESTAĆ SIĘ BAĆ. 

FELIETON

Przestać się bać 

NASZE PROGRAMY 

Magdalena  
Smorowska

Magdalena Smorowska

psycholog, psychoonkolog, specjalista terapii uzależnień 
(w procesie certyfikacji). Współpracuje z Fundacją 
Twarze Depresji w programach bezpłatnej, zdalnej 
pomocy psychologicznej dla osób chorych na raka  
i ich rodzin, a także dla osób dorosłych z depresją. 
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W fundacji kontak-
tują się ze mną  
wyjątkowi ludzie 
- są to pacjenci 
onkologiczn i 

i członkowie ich rodzin. Osoby te zgła-
szają się po wsparcie psychologiczne 
na różnych etapach choroby – po dia-
gnozie, w trakcie leczenia, w remisji lub 
po nawrocie choroby. Te różne osoby 
łączy lęk: przed chorobą, przed nawro-
tem, przed śmiercią, przed niepełno-
sprawnością, utratą tożsamości, życiem 
z chorobą. Biorąc pod uwagę negatyw-
ne przekonania o chorobie nowotworo-

wej w społeczeństwie, że prowadzi ona 
do śmierci, nie dziwi też fakt lęku przed 
zachorowaniem. 

Kiedy warto zwrócić się po pomoc? 
W każdej chwili, gdy tylko potrzebuje-
my skonsultować się ze specjalistą, 
gdy chcemy coś omówić, utwierdzić 
się w przekonaniu, że dobrze robimy. 
Wtedy, gdy chcemy nauczyć się me-
tod radzenia sobie z emocjami, gdy nie 
wiemy, jak rozmawiać o chorobie. To nie 
znaczy, że po rozmowie pacjent, czy 
członek rodziny, nagle czuje się świet-
nie. Jedno spotkanie ze specjalistą nie 
rozwiąże wszystkich problemów. 

Jako psychoonkolog pomagam 
pacjentom zrozumieć trudne emocje. 
Tłumaczę, dlaczego się pojawiają i jak 
sobie z nimi radzić. Bliskim pomagam 
zrozumieć to, co przeżywa chory, jak 
go wspierać. Na spotkaniu omawia-
my metody, które można zastosować 
w celu obniżenia napięcia lub pora-
dzenia sobie np. z izolacją społeczną. 
To wszystko pozwala na zwiększenie 
komfortu życia.

W kontakcie z osobą chorą ważne 
jest wspieranie i bycie pomimo swojego 
lęku, obaw i bezradności. To też dbanie 
o to, żeby w komunikacji była szczerość 
i prawdomówność. 

Należy pamiętać o uważnym słucha-

niu tego, co druga osoba próbuje nam 
przekazać na temat swoich potrzeb. 
Warto dopytać, by lepiej nawzajem się 
zrozumieć i móc zaoferować choremu 
konkretną pomoc. 

Powtarzam wszystkim moim pacjen-
tom, że trzeba odważnie mówić o uczu-
ciach, lękach, obawach, znaleźć prze-
strzeń na okazywanie i odreagowanie 
emocji. 

Opiekun osoby chorej też powinien  
umieć pozwolić sobie na słabość, za-
dbać o swoje zdrowie, samopoczucie, 
kondycję fizyczną. Warto też porozma-
wiać z kimś zaufanym lub zgłosić się 
po pomoc do Fundacji Twarze Depresji. 
Z konsultacji mogą korzystać również 
osoby zdrowe, które z powodów pro-
filaktycznych powinny zgłosić się na 
wizytę do onkologa, a boją się zrobić 
pierwszy krok. 

Agnieszka Ruczewska 

psycholog, psychoonkolog współpracująca z 
Fundacją Twarze Depresji w programie bezpłatnej, 
zdalnej pomocy psychologicznej dla osób chorych 
na rakach, ich rodzin i osób, które ze względów 
profilaktycznych potrzebują konsultacji z 
psychoonkologiem. 

KAŻDEGO MIESIĄCA CO NAJMNIEJ SETKA PACJENTÓW MOŻE LICZYĆ NA WSPARCIE 
PSYCHOONKOLOGICZNE SPECJALISTÓW FUNDACJI TWARZE DEPRESJI. 

OD CZERWCA 2021 ROKU DZIAŁA PROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB CHORYCH ONKOLOGICZNIE 
I ICH RODZIN W RAMACH KAMPANII „RAK? TO NIE TAK!”.

FELIETON

Przełamując lęk 

NASZE PROGRAMY 

Agnieszka 
Ruczewska 
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W FUNDACJI TWARZE DEPRESJI W KAŻDYM MIESIĄCU ZAPEWNIAMY 
PONAD 100 BEZPŁATNYCH, ZDALNYCH KONSULTACJI 

DLA KOBIET W CIĄŻY I PO PORODZIE. TAK JEST OD MARCA TEGO ROKU. 

Anna Morawska-Borowiec

(Nie) jestem złą 
mamą 

NASZE PROGRAMY 

Poniedziałek. Łączę się 
na konsultacji online 
z kobietą, która nie-
dawno urodziła czwarte 
dziecko. Mówi: „Dziś 

czuję się dobrze, bo był weekend. 
Mąż był w domu i mogłam dzięki temu 
przespać się godzinę w ciągu dnia. Nie 
wiem, czy mam prawo skorzystać z po-
mocy waszej fundacji, czy nie zabieram 

miejsca kobiecie bardziej potrzebującej 
pomocy”. Mówiąc to rozpłakała się.  Ja 
wiem jedno. Ta kobieta nic lepszego dla 
siebie i dla swoich bliskich nie mogła 
zrobić. Depresja poporodowa i w czasie 
ciąży wciąż wiąże się z poczuciem wsty-
du, lęku, niezrozumienia w rodzinach, 
dlatego dziękujemy każdej mamie, która 
zgłosiła się do nas po pomoc!

Zapewniamy 
pomoc 

W Fundacji Twarze Depresji z kon-
sultacjami psychologicznymi dla kobiet 
w ciąży i po porodzie ruszyliśmy w tym 
roku - symbolicznie, w Dniu Kobiet. Było 
to możliwe dzięki wsparciu finansowe-
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mu Fundacji KGHM Polska Miedź. To 
program unikatowy w skali kraju. Z koń-
cem listopada zrealizowaliśmy w nim 
prawie tysiąc bezpłatnych konsultacji. 
Oto wypowiedź jednej z mam, która 
od kilku miesięcy korzysta z naszej 
pomocy:

„Niespełna rok temu zostałam mamą 
zdrowej dziewczynki. Była to dla mnie 
wymarzona rola, do której czułam się 
dobrze przygotowana. Spodziewałam 
się zalewającej fali szczęścia i miłości. 
Niestety to, czego doświadczyłam, 
znacznie odbiegało od moich wyobra-
żeń. Codzienne odczuwanie smutku, 
złości i frustracji skłoniło mnie do tego, 
aby poszukać pomocy. Właśnie tak 
trafiłam na Fundację Twarze Depresji. 
Po wypełnieniu zgłoszenia szybko zo-
stałam objęta programem pomocy dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, w ramach 
którego co tydzień odbywam konsulta-
cje z psychologiem. Poczułam wspar-
cie, zrozumienie i akceptację. Zgodnie 
z sugestią specjalisty znalazłam się tak-
że pod opieką psychiatry i rozpoczęłam 
przyjmowanie leków przeciwdepresyj-
nych. Jednak to głównie dzięki pomo-
cy psychologicznej zrozumiałam, jak 
ważne jest moje zdrowie, szczęście 
i spełnienie. Zyskałam  dużo pewności 
siebie w roli mamy. W końcu, po wielu 
miesiącach wiem, że dobrze sobie ra-
dzę. Kiedy czasami zdarzy mi się o tym 
zapomnieć, to przypomina mi o tym cie-
pła, życzliwa kobieta - pani psycholog. 
Droga Fundacjo, dzięki Wam odzyska-
łam siebie”. 

Z depresją  
w czterech ścianach 

Dziecko płacze, bo: chce jeść, być 
przytulone, coś je boli, rosną mu zęby, 
jest chore, ale jeszcze nie mówi, więc 
płacz jest jego językiem. Matka nie wie, 
jak pomóc. Nie ma już siły, bo w nocy 
nie śpi, w ciągu dnia opiekuje się dziec-
kiem. Niedojada. Nie dba o siebie, bo 
nie ma szansy nawet pójść do toalety 
bez dziecka. Partner, ojciec, jest cały 
dzień w pracy lub po prostu go nie ma. 
Rodzina, po pierwszych odwiedzinach 
u dziecka, wraca do swoich obowiąz-
ków i tak matki zostają zupełnie same. 
Trud dźwignięcia ciężaru macierzyństwa 
jest widoczny zarówno u mam, które 
mają jedno dziecko, jak i w przypad-
ku tych, które mają ich więcej. Depre-
sja poporodowa może pojawić się na 

każdym etapie - do roku po urodzeniu 
dziecka. Ale później może pojawić się 
po prostu depresja, która jest chorobą 

i wymaga sięgnięcia po profesjonalną 
pomoc. 

Według WHO na depresję poporo-
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OBJAWY DEPRESJI POPORODOWEJ 
(źródło: https://twarzedepresji.pl/o-depresji-poporodowej/)

l obniżenie nastroju – kobieta często płacze nawet bez powodu; jest rozdraż-
niona, smutna i przygnębiona przez większą część dnia;

l zaburzenie napędu – brakuje energii do wykonywania nawet podstawowych 
czynności; pojawia się spowolnienie lub pobudzenie, a przy tym kobieta 
szybciej się męczy;

l utrata zainteresowań – kobietę przestają cieszyć rzeczy, które do tej pory 
sprawiały radość; traci zainteresowanie swoimi pasjami;

l anhedonia, czyli niemożność przeżywania radości i przyjemności;
l obniżona samoocena, poczucie bezwartościowości (np. myślenie o sobie: 

„Jestem złą, beznadziejną matką”, „Nie nadaję się do roli matki”);
l nadmierne lub nieadekwatne poczucie winy (np. „Nie opiekuję się dzieckiem 

tak, jak powinnam”, „Za mało poświęcam się dla dziecka, dlatego jestem 
złą matką”, „Za dużo myślę o sobie, a za mało o dziecku”);

l poczucie bezradności i nie radzenia sobie w roli matki (np. „Opieka nad 
dzieckiem mnie przerasta, kompletnie się do tego nie nadaję”);

l bezsenność (lub nadmierna senność); trudności z zaśnięciem po nocnym 
karmieniu dziecka;

l nawracające myśli o śmierci, myśli i próby samobójcze (to bardzo niepo-
kojący objaw, jeśli się pojawi konieczna jest pilna konsultacja z psychiatrą!);

l zmniejszenie lub wzrost apetytu;
l zaburzenia funkcji poznawczych: słabsza koncentracja, kłopoty z pamięcią;
l stany lękowe – związane m.in. z często bezpodstawnym zamartwianiem 

się o zdrowie dziecka, a także opieką nad nim itp.).

dową choruje nawet 30% mam. Moje 
doświadczenie i obserwacje poczynio-
ne w fundacji pozwalają mi postawić 
tezę, że problem ten dotyka znacznie 
więcej kobiet, tylko że w rodzinach 
i społeczeństwie wciąż pokutuje wiele 
stereotypów związanych z macierzyń-
stwem i rolą kobiety, i większość kobiet 
nie sięga po profesjonalną pomoc. 
Zamykają się z depresją w czterech 
ścianach, płaczą, nie mają siły zająć 
się dzieckiem lub dziećmi. 

„Weź się w garść”
Objawów depresji poporodowej 

nie sposób nie zauważyć, a mimo to 
mamy słyszą: „Weź się w garść! Jesteś 
matką! To normalne, że nie jest łatwo! 
Nie bądź leniwa!”. Krzywdzące słowa 
oparte na stereotypach i braku wiedzy 
tylko pogłębiają problem, powodując 
u kobiety coraz większą niechęć do 
dziecka, a co za tym idzie - poczucie 
winy i pojawiające się dręczące myśli: 
„Jestem złą matką! Nie nadaję się do 
opieki nad dzieckiem”. 

Depresja jest chorobą, której nie mo-
żna bagatelizować! W przypadku kobiet 
w ciąży i po porodzie w pierwszej kolej-
ności stawia się na psychoterapię. Nie-
stety w wielu miastach trzeba ustawić 
się w wielomiesięcznej kolejce do po-
radni zdrowia psychicznego, żeby móc 
z niej skorzystać.  Mamy potrzebują po-
mocy „tu i teraz”, pilnie, żeby móc za-
dbać o siebie i mieć siłę na opiekę nad 
dzieckiem. Sama jestem mamą dwojga 
małych dzieci i choć mam w swojej ro-
dzinie ogromne wsparcie, to wiem, jak 
trudno może być kobietom opiekować 
się maluchami. Wiem, co znaczy nie 
przespać od kilku lat ani jednej nocy. 
A to, jak śpimy, ma bardzo istotny wpływ 
na nasz nastrój i dobrostan psychiczny.

W fundacji pracuję z kobietami w ciąży 
i po porodzie. Wiele z nich już przed zaj-
ściem w ciąże chorowało na depresję. Są 
też mamy, które inaczej wyobrażały so-
bie macierzyństwo i czują się dosłownie 
przygniecione codziennością z małym 
dzieckiem. Najczęściej mówią o braku 
snu, bo dziecko w nocy domaga się mle-
ka i bliskości od mamy. Do tego panie 
często są obolałe po porodzie, wycień-
czone burzą hormonalną, która przeszła 
przez ich organizm, mają poranione 
piersi od karmienia noworodka. Kiedy do 
tego dochodzi brak wsparcia ze strony 
rodziny, brak zainteresowania matką, to 
bardzo często pojawia się załamanie. 

Szczególnie narażone na depresję 
poporodową są kobiety samotne, ale 
też perfekcjonistki, które na każdym 
polu chcą pozostać idealne, a tak się 
nie da przy małym dziecku. Czynników 
wpływających na podatność na za-
chorowanie jest wiele, w tym czynniki 
genetyczne, osobowościowe, trauma, 
choroby somatyczne i wiele innych.

Siła słów i ważna 
rola bliskich 

Depresja poporodowa i w czasie 
ciąży należy do najbardziej przemilcza-
nych obszarów zdrowia psychicznego. 
Powinniśmy robić jeszcze więcej, by 
przełamywać stereotypy, uczyć i umożli-
wiać mamom sięganie po profesjonalną 
pomoc psychiatryczną i psychologicz-
ną. Konieczna jest zmiana naszego 
myślenia, akceptacja choroby, jaką 
jest depresja poporodowa, i danie przy-
zwolenia w rodzinach, by kobiety mogły 
sięgać po profesjonalną pomoc, wręcz 
były do tego zachęcane, jeśli bliscy za-
uważą niepokojące objawy. 

Poza tym ważny jest język! To jest 
niezwykle ważne, w jaki sposób roz-
mawiamy z kobietami i jakim nazew-

nictwem się posługujemy. Uważam, że 
powinniśmy rozważyć możliwość zmia-
ny nazwy oddziału „patologia ciąży”. 
Sama nazwa powoduje u ciężarnych 
kobiet ogromny stres i lęk. A gdyby ten 
oddział nazywał się po prostu „ciążowy” 
albo inaczej, o czym zdecydowałyby 
kobiety? Powinniśmy zaufać mamom 
i wsłuchać się w ich głos. Zapewnić im 
miłość, empatię, szacunek i wsparcie 
w opiece na dziećmi i w dbaniu o ich 
zdrowie psychiczne.

Anna  
Morawska-Borowiec 
psycholog, dziennikarka telewizyjna; prezes Fundacji 
Twarze Depresji, redaktor naczelna magazynu  „Twarze 
Depresji”, autorka książek: „Twarze depresji” i „Depresja 
poporodowa. Możesz z nią wygrać”, pomysłodawczyni 
kampanii społecznej  „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję.”. Wielokrotnie nagradzana za działalność na 
rzecz promocji zdrowia psychicznego, m.in otrzymała 
„Nagrodę Aureliusza” „Kryształowe Pióra”  i „Dziennikarza 
bez barier”.
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CZY NARODZINY UPRAGNIONEGO DZIECKA POTRAFIĄ PRZYTŁOCZYĆ? 
CO MOŻE POWODOWAĆ TAKI STAN?  Z JAKIEGO POWODU MOŻNA ODCZUWAĆ ZŁOŚĆ 

W STOSUNKU DO KILKUTYGODNIOWEGO NIEMOWLAKA? CO ROBIĆ, 
GDY BRAK SIŁ I MOTYWACJI DO PEŁNIENIA ROLI MATKI? Z TYMI PYTANIAMI 

ZGŁASZAJĄ SIĘ DO MNIE MAMY NA ZDALNE KONSULTACJE, KTÓRE PROWADZĘ W FUNDACJI 
TWARZE DEPRESJI. WIELU KOBIETOM TOWARZYSZY POCZUCIE WSTYDU. 

dr n. med. Aneta Libera 

Ciężar(na) w depresji 
NASZE PROGRAMY 

Martyna (imię zo-
stało zmienione) 
ma dwadzieścia 
dziewięć lat i jest 
mamą półtora-

rocznej Zosi. Zgłosiła się do fundacji 
po pomoc, bo była wręcz przytłoczona 
lękiem. Miewała ataki paniki - z kołata-
niem serca i dusznościami włącznie. 
Poza tym bardzo źle sypia-
ła, o ile w ogóle udało jej się 
zmrużyć oko. Czuła się ciągle 
spięta, rozdrażniona, co prze-
kładało się na brak cierpliwo-
ści w stosunku do bliskich, 
wybuchy złości. Wiedziała, 
że ma z tym trudność, ale nie 
była w stanie nad tym zapa-
nować, co wzbudzało w niej 
poczucie winy. Ze względu 
na córkę starała się panować 
na emocjami i zachowaniem, 
ale efekt był odwrotny do za-
mierzonego. Im bardziej pró-
bowała hamować złość, tym 
częściej ona się pojawiała. 
Martyna opowiadała, że zda-
rzało się jej nawet krzyczeć na 
maleńką córkę i często miała 
jej po prostu dość. Chciała, 
żeby ją ktoś zabrał, choć na ja-
kiś czas. Natychmiast żałowała 
tych myśli – i marzyła o tym, by 
ten koszmar się skończył.

Martynie niełatwo było mó-
wić o tym wszystkim podczas 
naszej pierwszej sesji. Miała 
poczucie winy i uważała, że 

i satysfakcjonujące życie. Dodatkowo 
Zosia jest dzieckiem wymagającym: 
„dużo płacze, kwęczy, jęczy” –  tak mó-
wiła mi o niej Martyna. W relacji z mężem 
też pojawiły się trudności, bo nie mają 
czasu dla siebie. On ciągle w pracy, 
nie pomaga w opiece nad dzieckiem, 
a przecież miało być tak cudownie. 

To jedna z wielu mam, z którymi pra-
cuję terapeutycznie w ramach 
programu bezpłatnej, zdalnej 
pomocy psychologicznej dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, 
realizowanym przez Fundację 
Twarze Depresji. Okres cią-
ży oraz po porodzie (do roku 
czasu) to czas zwiększonego 
ryzyka zaburzeń nastroju, za-
równo depresyjnych, jak rów-
nież lękowych. Jest to związane 
z wieloma czynnikami.

Zmiany 
hormonalne
Ciąża i poród są stanem 

fizjologicznym, jednak zacho-
dzące w organizmie zmiany 
neurohormonalne wpływają na 
funkcjonowanie układu ner-
wowego, wywołując u wielu 
kobiet wahania nastroju, stany 
depresyjne oraz inne zaburze-
nia psychiczne. Często kobiety 
zaczynają konsultację od tego, 
że mają poczucie przemęcze-
nia, przeciążenia, że opieka 
nad dzieckiem zabiera im 

jest złą matką. Nie potrafiła cieszyć 
się macierzyństwem, a w zasadzie od 
dłuższego czasu już nic ją nie cieszy-
ło. Miała chaos w głowie. Wiedziała, 
że kocha córkę nad życie, ale czasem 
zastanawiała się, czy dobrze zrobiła, że 
w ogóle zdecydowała się na macierzyń-
stwo. Nieustannie towarzyszyło jej uczu-
cie, jakby utraciła poprzednie, ułożone 
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całą przestrzeń. Bardzo obciążające 
są nieprzespane noce, brak czasu na 
odpoczynek. Chroniczne zmęczenie, 
niewyspanie powodują drażliwość, brak 
energii. W takim stanie trudno cieszyć 
się macierzyństwem.

Brak  
wsparcia

Stąd drodzy panowie - apel do was: 
spróbujcie odciążyć swoje partnerki 
w opiece nad dzieckiem, ale pamiętaj-
cie, że chodzi o stałą, regularną pomoc, 
a nie doraźną - raz na jakiś czas. Zachę-
cajcie je do: wyjścia na spacer, zajęcia 
sportowe, kółko fotograficzne (zależy, 
co Wasza partnerka lubi). To ważne, by 
mogła chwilę odetchnąć od opieki nad 
dzieckiem, by mogła nabrać dystansu, 
by zajęła się przez chwilę czymś innym.

Przez dziewięć miesięcy kobie-
ta szykuje się do porodu, układając 
sobie w głowie jakiś jego scenariusz 
- i nagle sprawy przybierają zupełnie 
inny obrót. Nieoczekiwanie pojawia się 
nagła komplikacja np. konieczność 
wykonania cięcia cesarskiego, poród 
przedwczesny, powikłania zdrowotne 
po porodzie. Sytuacje takie są silnie 
stresogenne, wiążą się z silnym po-
czuciem zagrożenia (zdrowia/życia 
dziecka, bądź swojego). Przeżycie tak 
silnej traumy może powodować ze-
spół stresu pourazowego (PTSD), lub 
zaburzenia depresyjne, bądź lękowe. 
Efektem takich przeżyć może być także 
postawa nadmiernej czujność i nado-
piekuńczości wobec dziecka (wynika 
z utrzymującego się lęku o jego zdro-
wie) – taka postawa wpływa negatyw-
nie na budowanie relacji z dzieckiem. 

Wyidealizowany 
obraz 

macierzyństwa
„Mleko mamy to największy dar, który 

możesz podarować dziecku. Bezcen-
ne są bliskość i więź, które budują się 
w czasie karmienia” – takie słowa czyta 
albo słyszy wiele mam – także od swo-
ich bliskich. A co, gdy twój organizm 
nie daje ci szansy, żeby taki prezent 
podarować noworodkowi? Matki pod-
czas konsultacji mówią często o „terro-
rze laktacyjnym” jakiego doświadczyły 
w szpitalu, którego efektem jest obni-
żenie poczucia własnej wartości jako 

matki, obniżenie nastroju, dużo na-
pięcia, a w efekcie większe trudności 
w karmieniu piersią. 

Wiele kobiet „startuje” do karmienia 
piersią z wyidealizowanym wyobraże-
niem, że mleko powinno płynąć z piersi 
strumieniami, a gdy tak się nie dzieje, 
są zaskoczone, rozczarowane i czują 
się gorsze. A przecież prawda jest taka, 
że karmienie piersią to proces, który się 
uruchamia, a początkowe trudności są 
normalne. Warto o tym pamiętać, pod-
chodząc do tego zadania adekwatnie 
i uwzględniając potencjalne trudności. 

Media karmią nas obrazami ciąży 
jako stanu, tylko i wyłącznie, szczę-
ścia i błogosławieństwa. Na zdjęciach 
mama jest zawsze szczęśliwa, a bo-
bas rozkosznie śpi lub się uśmiecha. 
Tak też bywa, ale nie można zapominać 
o tym, że to także czas pełen wyzwań 
i trudności. I to prawda, tak jest. Ale 
należy pamiętać, że to także bardzo 
ciężki okres, pełen trudności. Wiele 
matek, które spotykam na porodów-
ce, jest przepełnionych żalem, lękiem 
i rozczarowaniem. Mówią mi: „Bo to nie 
tak miało być”. Ważne, aby wchodzić 
w macierzyństwo z realnym obrazem 
i oczekiwaniami, co pozwala dobrze 
przygotować się na potencjalne trud-
ności i uniknąć rozczarowań.

Relacja  
z matką

Narodziny pierwszego dziecka to 
ważny moment rozwojowy w życiu 
kobiety - także w kontekście jej relacji 
ze swoją matką. Próbując odnaleźć się 
w nowej roli i mierząc się ze wszystkimi 
przeżyciami, troskami wobec swoje-
go dziecka, kobietom uruchamiają 
się różne przeżycia związane z relacją 
ze swoją matką. Czasem są to trudne 
emocje. Odnawiają się np. uczucia 
związane z przeżywaniem żałoby - 
w przypadku utraty matki, albo tęsk-
noty za potrzebami, które wcześniej 
nie były zaspokojone: opieki, czuło-
ści, uważności. W głowie pojawiają 
się pytania o to, jaką będę matką, czy 
sprostam wyzwaniom i odpowiedzial-
ności. Jeśli relacja z matką w okresie 
dzieciństwa była pozytywna i zaspo-
kajająca potrzeby emocjonalne, to ko-
biety częściej wchodzą w rolę matki 
z większą wiarą i spokojem, pozytyw-
nymi odczuciami, z większym poczu-
ciem kompetencji macierzyńskich.  
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zawsze zwracam uwagę na zmieniony stan psychiczny – na anhe-
donię, czyli niezdolność do przeżywania rzeczy przyjemnych. Może 
pojawić się przygnębienie, smutek, ale może też być maska lękowa, 
którą coraz częściej obserwujemy w czasie pandemii. Pojawia się 
wtedy lęk, że coś złego się stanie, bliżej nieokreślony lęk. Mogą też 
występować bólowe maski depresyjne, kiedy depresja objawia się 
nie tylko obniżeniem nastroju, ale też bólem. Tych masek mamy nie-
stety dużo. Ważne są kryteria – czas trwania objawów przez mini-
mum dwa tygodnie. I co ważne w tym czasie dolegliwości depresyj-
ne muszą występować codziennie. Mogą one pojawiać się w różnych 
kombinacjach – obniżenie nastroju, niezadowolenie z siebie, z życia, 
zawsze 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 bez-
płatne konsultacje psychologiczne, podczas których specjalista 
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 Centrum 
pod numer 81 72 44 801. Na stronie przystanek-mama.spsk4.lu-
blin.pl zamieściliśmy Edynburską Skalę Depresji Poporodowej. Każ-
da mama może ten test wykonać sama online i sprawdzić uzyskany 
wynik. Jeżeli wychodzi wynik podwyższony – powyżej 12 punktów, 
a w Centrum przyjmujemy nawet powyżej 10 punktów, mama mo-
że się zgłosić do naszego Centrum i uzyskać wsparcie.

Rozumiem, że jest to pomoc ambulatoryjna, a nie na oddzia-
le szpitalnym.
Absolutnie, są to spotkania ambulatoryjne, poza szpitalem, co zwią-
zane jest z faktem, iż depresja poporodowa nie jest diagnozowana 
w oddziale ze względu na konieczne spełnienie kryterium czasu trwa-
nia objawów powyżej dwóch tygodni (a matka przeważnie jest po po-
rodzie hospitalizowana kilka dni). Ponadto należy podkreślić, że w ra-
mach profilaktyki depresji każdy oddział ginekologiczno-położniczy 
zobowiązany jest ustawą Ministerstwa Zdrowia dotyczącą opieki oko-
łoporodowej zapewnić pacjentkom potrzebującym możliwość opieki 
psychologicznej, więc w części trudnych sytuacji mamy mogą uzy-
skać pomoc psychologiczną już w trakcie hospitalizacji po porodzie.  
Obecnie w czasie pandemii poradnictwo psychologiczne realizowa-
ne przez Centrum prowadzone jest także w formie konsultacji tele-
fonicznych 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 se-
sje z dzieckiem. Mimo obostrzeń pandemicznych nie rezygnujemy 
z tego programu pomocowego, cały czas go prowadzimy. Oczy-
wiście konsultacje obywają się teraz przede wszystkim telefonicz-
nie i audio-wideo.

Dodam, że w pracy z naszymi mamami często odwołujemy się do hi-
storii ambasadorów kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oce-
niam. Akceptuję.” i muszę przyznać, że kobiety bardzo sobie cenią 
Państwa działania. Tłumaczymy mamom, że depresja jest choro-
bą jak astma czy alergia, nie do końca można nad tym zapanować 
(nie zależy od naszego chcenia czy nie), ale możemy to skutecz-
nie leczyć. Znane osoby zaangażowane w kampanię są dla mam 
na to dowodem, dodają im otuchy, pokazują, że nie tylko one cho-
rują na depresję, że to nie wstyd ani coś gorszego. 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 do-
świadczam trudnych emocji, rozżalenia, złości, rozdrażnienia, to nie 
jest coś, co świadczy o mnie źle, a mówi, że jestem jednak w trud-
nej 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 kampanie 
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, psychoterapeuta, 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 
wspierający matki w okresie okołoporodowym.

Wschodnie Centrum Profilaktyki 
Depresji Poporodowej

Potrzeba  
kontroli

Inna grupa matek to kobiety, które 
mają nadmierną potrzebę kontroli, co 
objawia się np. silną zadaniowością, 
perfekcjonizmem, sztywnym planowa-
niem, a wszelkie niespodziewane zmia-
ny, nieprzewidziane sytuacje, czy brak 
możliwość zaplanowania, wywołują po-
czucie bezradności i silne napięcie. Są 
to nawet prozaiczne rzeczy np. jak po-
winna być umyta podłoga, jak ma być 
zaplanowany każdy dzień. Wiele kobiet 
pragnie sprostać wszystkim wyzwaniom 
- perfekcyjnie zadbać o dziecko, dom, 
partnera, całą rodzinę, czasem też pra-
cę, swój wygląd. To jest niemożliwe, nikt 
nie podoła tak wysokim wymaganiom!

To tylko niektóre z sytuacji, które ro-
dzą poważne konsekwencje dla zdrowia 
psychicznego mam. Choć opisywane 
stany i przeżycia z założenia są normal-
nym zjawiskiem, bo wszystkie kobiety 
je doświadczają w mniejszym lub więk-
szym stopniu, to w niektórych przypad-
kach nasilenie tego typu  trudności jest 
na tyle duże, iż utrudnia funkcjonowanie 
i wpływa na znaczne obniżenie nastroju. 
Wtedy możemy mówić o ich destrukcyj-
ności, bo w istotny sposób przyczyniają 
się do obniżenia jakości życia i rozwoju 
depresji. Jednak, gdy zaczynam przy-
glądać się bliżej sytuacji, okazuje się, że 
w tle mamy szereg innych kontekstów. 
Dlatego tak ważne jest, żeby szukać 
wsparcia specjalistów. Znajdziecie je 
w unikatowym w skali Polski programie 
bezpłatnych, zdalnych konsultacji psy-
chologicznych dla kobiet w ciąży i po 
porodzie realizowanym przez Fundację 
Twarze Depresji. Jeśli rozpoznajesz 
u siebie, to o czym napisałam, nie cze-
kaj. Zgłoś się po pomoc.
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JUŻ CZWARTEGO DNIA WOJNY, PO AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ, NASZA FUNDACJA JAKO 
JEDNA Z PIERWSZYCH URUCHOMIŁA PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 

I PSYCHIATRYCZNEJ DLA OBYWATELI UKRAINY. POMOCY NATYCHMIAST POTRZEBOWALI 
NIE TYLKO PRZERAŻENI SYTUACJĄ LUDZIE, ALE TEŻ OSOBY CHORE, KTÓRE Z DNIA NA 

DZIEŃ STRACIŁY KONTAKT DO TERAPEUTÓW, PSYCHIATRÓW. UDZIELILIŚMY IM JUŻ 3200 
BEZPŁATNYCH, ZDALNYCH KONSULTACJI.  

Anna Morawska-Borowiec

Twarze depresji 
 dla Ukrainy

TD DLA UKRAINY 

K ijów. Do stolicy 
Ukrainy pojecha-
ła Ludmiła Korol 
- psychiatra współ-
pracująca z naszą 

fundacją. Na co dzień konsultuje zdalnie 
swoich rodaków w naszym programie 
„Twarze depresji dla Ukrainy”, ale posta-
nowiła odwiedzić męża, który nie może 
opuścić kraju. Rozmawiamy przez  

WhatsApp o jej felietonie do tego wyda-
nia magazynu. Nagle coś przerywa nam 
rozmowę. Dzwonię ponownie i słyszę: 
„Nic się nie denerwuj, bomba spadła 
w sąsied…”. Znów przerywa rozmowę. 
Słowa: „Nic się nie denerwuj” zupełnie 
mnie nie uspokoiły. Przez dwie godziny 
nie mogłam się do niej dodzwonić i nie 
mogłam się uspokoić, myśląc o tym, 
czy Ludmile na pewno nic się nie stało. 
Na szczęście wszystko skończyło się 
dobrze, ale uświadomiłam sobie wte-

dy, w jakim stresie i lęku żyją codziennie 
obywatele Ukrainy. Niezależnie od tego, 
czy są w swoim kraju, czy tu w Polsce, 
czy w jakimkolwiek innym kraju na świe-
cie. Nie sposób nie myśleć o wojnie 
i zagrożonym bezpieczeństwie bliskich 
osób, nawet kiedy nad naszymi głowa-
mi nie spadają bomby. 

24 lutego 2022 roku - tego dnia wielu 
z nas nie zapomni nigdy. Od rana media 
alarmowały: „Rosja zaatakowała Ukra-
inę”. To był piątek, dzień po zainaugu-
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rowaniu 14. edycji naszej ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję”. Na konferencji 
mówiliśmy o stanie psychicznym polskich 
pracowników w pandemii. Przygotowali-
śmy autorskie badanie, magazyn i kam-
panię billboardową. Obiecaliśmy sobie 
w fundacji, że 24 lutego będzie dniem, 
kiedy zwolnimy tempo, chociaż na chwilę. 
Życie napisało zupełnie inny scenariusz. 

Z moim mężem, Kubą Borowcem, 
wiceprezesem naszej fundacji, zaczęli-
śmy rozmawiać o tym, co możemy zro-
bić dla obywateli Ukrainy. Odpowiedź 
była dla nas jasna. Zapewnić wsparcie 
psychologiczne i psychiatryczne, czyli 
to, w czym się specjalizujemy, pomaga-
jąc na co dzień Polakom. Kilka minut po 
tej rozmowie zadzwoniła do mnie Asia 
Gabis-Słodownik – dyrektor ds. komu-
nikacji w naszej fundacji, i powiedzia-
ła: „Ania, koniecznie zróbmy program 
wsparcia psychologicznego! Ukraińcy 
będą tego na pewno potrzebować!”. 
Zaraz po tym telefonie zadzwoniła Marta 
Pokutycka-Mądrala – rzecznik Nationa-
le-Nederlanden, partnera wielu naszych 
wspólnych programów. Usłyszałam: 
„Ania, chcemy was wesprzeć w uru-
chomieniu tego programu. Jest piątek, 
nie wiem, czy dziś mi się uda ustalić coś 
konkretnego, ale będę o ten program 
walczyć”. Te rozmowy zmotywowały 
mnie do natychmiastowej pracy, by jak 
najszybciej uruchomić program „Twarze 
depresji dla Ukrainy”.

Polscy specjaliści na co dzień kon-
sultujący w naszej fundacji pomogli mi 
dotrzeć do psychologów, psychiatrów 
mówiących po ukraińsku i rosyjsku. 
W weekend mieliśmy już podpisa-
ne umowy z czterema psychologami 
i lekarzem psychiatrą dzieci i młodzie-
ży. Musieliśmy przygotować stronę 
i wszystkie dokumenty w języku pol-
skim, ukraińskim i rosyjskim, bo ten 
ostatni jest pierwszym językiem dla wielu 
obywateli Ukrainy. Zrobiliśmy też plakaty, 
w trzech językach, komunikujące pro-
gram. O patronat honorowy i wsparcie 
merytoryczne poprosiliśmy prof. Piotra 
Gałeckiego - Krajowego Konsultanta 
w Dziedzinie Psychiatrii. Była niedziela, 
a pan profesor potrzebował zgody mini-
stra zdrowia, by móc dać nam patronat. 
Mimo niedzieli dodzwonił się do ministra 
Adama Niedzielskiego, który od razu dał 
zielone światło. 

W poniedziałek, 28 lutego, urucho-
miliśmy program „Twarze depresji dla 
Ukrainy” – bezpłatnej, zdalnej pomo-

cy psychologicznej i psychiatrycznej 
dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób 
dorosłych – zarówno tych przebywają-
cych w Polsce, jak i tych pozostających 
w Ukrainie. Tego dnia wieczorem prof. 
Piotr Gałecki zaprosił mnie na zdalne 
spotkanie z ukraińskimi psychiatrami. 
Było ono dla mnie niezwykle porusza-
jące. Zapadły mi w pamięci słowa jed-
nego z lekarzy, który powiedział, że to, 
co chroni zdrowie psychiczne Ukraiń-
ców w realiach wojny, to poczucie hu-
moru. Wtedy trudno mi było zrozumieć 
te słowa. Dziś wiem, jak wiele w nich 
mądrości.

W pierwszym miesiącu działania 
programu „Twarze depresji dla Ukrainy” 
nasi specjaliści zrealizowali 59 zdal-
nych konsultacji – przez Viber, Skype,  
WhatsApp, Telegram. Z tygodnia na ty-
dzień ta liczba rosła. W tym programie 
miesięcznie realizujemy ponad pół tysią-
ca konsultacji, a osób, które zgłaszają 
się do nas po pomoc, jest coraz więcej. 

Wielu specjalistów pracujących 
w programie to psycholożki, psycho-
terapeutki i lekarka psychiatra, które 
z dziećmi uciekły z piekła wojny. Nasza 
fundacja jest dla nich jedynym miej-
scem pracy. Dzięki aktywności zawo-
dowej są w stanie zapewnić bezpie-
czeństwo finansowe sobie i dzieciom, 
a przy tym pomagają swoim rodakom. 
To ogromne wyzwanie. 

Pamiętam telefon od Dymitra Lesz-
ko: „Wiesz Ania, dowiedziałem się, że 
kolejna osoba, którą konsultowałem 
w naszej fundacji, zginęła na wojnie. To 
takie trudne… Ta myśl, że już nie po-
mogę…”. Wszyscy nasi specjaliści wie-
dzą, że mogą do mnie dzwonić w dzień 
i w nocy, jeśli potrzebują porozmawiać 
lub potrzebują ode mnie psychologicz-
nego, merytorycznego wsparcia. Wszy-
scy są również objęci superwizją. Dla 
naszych ukraińskich specjalistów praca 
jest również niezwykle ważnym elemen-
tem profilaktyki zdrowia psychicznego. 
Staramy się im zapewnić nie tylko wspar-
cie, ale i rozwój podczas szkoleń. 

Cały zespół naszych specjalistów 
przeszedł szkolenie u dra Rony’ego 
Bergera – światowej sławy specjalisty 
z Izraela w zakresie traumy wojennej. 
Dr Berger przejechał do Warszawy na 
zaproszenie naszej fundacji i zgodził 
się, abyśmy umożliwili udział w jego 
warsztacie również innych specjalistom 
z organizacji pozarządowych pomaga-
jącym obywatelom Ukrainy. Partnerem 
szkolenia byli: Nationale-Nederlanden, 

Anna  
Morawska-Borowiec 
psycholog, dziennikarka telewizyjna; prezes Fundacji 
Twarze Depresji, redaktor naczelna magazynu  „Twarze 
depresji”, autorka książek: „Twarze Depresji” i „Depresja 
poporodowa. Możesz z nią wygrać”, pomysłodawczyni 
kampanii społecznej  „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję.”. Wielokrotnie nagradzana za działalność na 
rzecz promocji zdrowia psychicznego, m.in otrzymała 
„Nagrodę Aureliusza” „Kryształowe Pióra”  i „Dziennikarza 
bez barier”.

Polska Akcja Humanitarna i Uniwersytet 
SWPS.

Program „Twarze depresji dla Ukra-
iny” jest dla naszej fundacji niezwykle 
ważny, bo wiemy, że pomoc psycholo-
giczna i psychiatryczna udzielona oso-
bom z doświadczeniami wojennymi bę-
dzie potrzebna jeszcze przez wiele lat. 
Bardzo dziękuję, że możemy realizować 
ten program dzięki wsparciu finanso-
wemu Nationale-Nederlanden (główny 
partner programu) i Fundacji Air Liquide. 
Na starcie programu, przez kilka miesię-
cy, wspierała nas również firma Takeda 
Pharma, a dzięki Pratt & Whitney pula 
bezpłatnych konsultacji zwiększyła  się 
o pół tysiąca.

Bardzo dziękuję również za możli-
wość prowadzenia przez pół roku pro-
gramu „Twarze depresji dla uchodźców 
z Ukrainy” w ramach programu „Wspie-
ramy Ukrainę”, utworzonego przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności, 
realizowanego przez Fundację Eduka-
cja dla Demokracji. 

Pomagamy również ukraińskim 
i polskim uczniom w ramach programu 
„Pajacyk - pomoc psychospołeczna”, 
który finansuje Polska Akcja Humanitar-
na. W sumie we wszystkich programach 
w tym roku do końca listopada zapew-
niliśmy obywatelom Ukrainy - dzieciom 
i dorosłym - ponad 3200 bezpłatnych, 
zdalnych konsultacji psychologicznych 
i psychiatrycznych. Z końcem grudnia ta 
liczba zbliży się do 4 tysięcy. Wciąż po-
szukujemy partnerów i liczymy na wspar-
cie darczyńców, bo po pomoc zgłasza 
się do nas coraz więcej obywateli Ukrainy 
i wszystkim chcemy móc nadal poma-
gać. Mamy zespół doświadczonych spe-
cjalistów, którzy wiedzą, jak pracować z lu-
dźmi doświadczającymi dramatu wojny.



dr n. hum. 
Aleksandra 
Kozankewycz
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Dziecko i wojna
DZIECI W NOWYM KRAJU POTRZEBUJĄ BEZPIECZEŃSTWA, STABILIZACJI I AKCEPTACJI. 

WIĘKSZOŚĆ Z NICH PRZYJECHAŁA DO POLSKI TYLKO Z MATKAMI LUB DZIADKAMI. 
OJCOWIE, BRACIA WALCZĄ ALBO ZGINĘLI. DZIĘKI ZDALNYM KONSULTACJOM 

W FUNDACJI TWARZE DEPRESJI MOGĘ POMAGAĆ ZARÓWNO DZIECIOM POZOSTAJĄCYM 
W UKRAINIE, JAK I TYM, KTÓRE SĄ W POLSCE. 

dr n. hum. Aleksandra 
Kozankewycz 
 
psycholog, psychoterapeutka, specjalistka terapii 
uzależnień, współpracuje z Fundacją Twarze Depresji  
w programie bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej 
i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy. Udziela wsparcia 
zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym. 

FELIETON

TD DLA UKRAINY 

Dzieci boją się 
o życie swoich bli-
skich, którzy zostali 
w Ukrainie, żeby 
walczyć o ojczyznę. 

Szesnastoletnia Ania, kiedy opo-
wiada mi o ojcu, cały czas płacze: 
„Mój ojciec walczy na froncie. Prawie 
codziennie do mnie dzwoni. Uspakaja 
mnie i pyta, jak się czuję w Polsce, jakie 
mam kłopoty. Opowiada, co je, gdzie 
śpi i zawsze mówi, że jest bezpieczny. 
Bardzo go kocham i boję się o jego 
życie”. 

Pewnie wiele razy słyszeliście albo 

czytaliście historie, osób uciekających 
przed wojną, które zaczynają się od 
słów o tym, że cały dorobek życia spa-
kowali w jedną walizkę i liczyło się tylko 
to, żeby ocalić życie. Tak dokładnie jest. 
Choć od ucieczki minęły miesiące, to 
dzieci wciąż opowiadają mi o tym, co 
przeżyły podczas ewakuacji, jak wy-
glądała ich podróż do Polski. Niektóre 
dopiero teraz zaczynają o tym mówić. 
Lęk wciąż jest u nich obecny. Boją się, 
że wojna może być też w Polsce i znów 
będą zmuszone uciekać. 

Starsze dzieci z precyzją opowiadają 
o wybuchach bomb, o płonących bu-
dynkach, które widziały. O tym, jak po 
wielu nieprzespanych nocach nauczy-
ły się w końcu spać podczas alarmów 
i ostrzeliwań. Czuły się bezpieczne, ale 
tylko dlatego, że były w domu razem 
z rodzicami. Choć teraz, w naszym kra-
ju, są już fizycznie bezpieczne, to wiele 
z nich musi rozstać się z bliskimi. 

Andrzej jest w Polsce sam, mieszka 
w internacie: „Jestem z Zaporoża. Moja 
mama jest lekarką i codziennie ratuje 
życie rannych dzieci, żołnierzy. Ona nie 
chce wyjeżdżać do Polski. Mówi, że 
tam jest bardzo potrzebna. Ja od trzech 
miesięcy uczę się w Polsce. Mój tato 
jest inżynierem, a teraz jest na poligo-
nach. Wiem, że wszystko będzie z nim 
dobrze. Codziennie myślę o tym, co 
dzieje się w moim kraju. Każdego dnia 
słyszałem wybuchy w mieście i często 
widziałem upadające rakiety na bloki 
mieszkalne. One płonęły. Potrafiłem 
obliczyć, w jakiej odległości od moje-
go domu spadają i z jakiego sprzętu 

atakują nas Rosjanie. Spałem zawsze 
obok pokoju mamy i czułem się z nią 
bezpieczny”. 

Najważniejsze dla każdego dziecka 
jest utrzymywanie relacji z mamą i tatą. 
I nawet krótka, kilkuminutowa, codzien-
na rozmowa z nimi jest dla dziecka bar-
dzo cenna. Oznacza bowiem bezpie-
czeństwo i poczucie bycia kochanym. 
Nie zawsze tak się dzieje. Rodzice też 
są psychicznie wyczerpani. 

Dziecko może uczyć się i rozwijać 
w nowym kraju, pod warunkiem, że 
czuje się w nim dobrze. Potrzebuje móc 
opowiedzieć komuś swoją historię i po-
czuć wsparcie. Stąd naprawdę ważna 
rola pedagogów w polskich szkołach. 
Dzieci z Ukrainy potrzebują akceptacji 
ze strony nauczycieli i swoich rówieśni-
ków z Polski. Dla tych dzieci często je-
dyny kontakt z przyjaciółmi jest podczas 
rozmów online z byłą klasą w Ukrainie. 
Sytuacja poprawia się, kiedy w klasie, 
tu w Polsce, jest grupa dzieci z Ukrainy. 
Oczywiście trudno oczekiwać od rówie-
śników umiejętności empatycznego ro-
zumienia sytuacji wojny, czy migracji. To 
jest właśnie zadanie dla dorosłych, żeby 
ułatwić im wspólne budowanie relacji.  
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„NIKT NIGDY MI NIE POWIEDZIAŁ, CO JEST WE MNIE CIEKAWEGO” – POWIEDZIAŁA MI NA 
KONSULTACJI ONLINE 14-LETNIA UKRAINKA. WOJNA ZABRAŁA JEJ DOM, PRZYJACIÓŁ, 

CZĘŚĆ RODZINY - WSZYSTKO, CO BYŁO BLISKIE I SPRAWIAŁO PRZYJEMNOŚĆ. W CZASIE 
PIERWSZEGO SPOTKANIA MIAŁAM WRAŻENIE, ŻE WOJNA ODEBRAŁA JEJ TEŻ EMOCJE.   

Olha Kalapuziak 

Zrozumieć swoje 
 emocje
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Na pierwszych spo-
tkaniach nastolatka 
była skupiona. Opo-
wiadała o swoich 
sukcesach, o tym, 

jaka jest silna i jak daje sobie radę.  Do-
piero z czasem otworzyła dla mnie swój 
wewnętrzny świat, a w nim pojawił się 
ból, niepokój, rozczarowanie, rozpacz. 
Dotarłyśmy do świata emocji. 

 Jestem psychologiem dziecięcym 
ze Lwowa. Przyjechałam do Polski 
z dwojgiem moich dzieci dwa dni po 
wybuchu wojny w Ukrainie. Nie wzię-

liśmy dużo rzeczy, bo myślałam, że 
wyjeżdżamy na chwilę - może tydzień, 
dwa. Zatrzymaliśmy się u moich przy-
jaciół, Polaków w województwie pod-
karpackim. Nasz pobyt przedłużał się 
i czułam, że muszę się jakoś usamo-
dzielnić, że nie mam powrotu do Ukra-
iny, bo wojna wciąż trwa. Wtedy dosta-
łam telefon z Fundacji Twarze Depresji 
z zaproszeniem do pracy w programie 
„Twarze depresji dla Ukrainy”. Bardzo 
się ucieszyłam, że dostałam pracę i do 
tego zdalną. Dzięki temu mogę kon-
sultować ukraińskie dzieci z każdego 

miejsca. Przeprowadziłam się z dziećmi 
do Krakowa i stąd dalej współpracuję 
z fundacją.

Kiedy zaczęłam prowadzić zdalne 
konsultacje psychologiczne, spodzie-
wałem się, że większość problemów 
ukraińskich dzieci będzie dotyczyć 
zespołu stresu pourazowego. Wyda-
wało mi się to oczywiste w sytuacji do-
świadczeń wojennych moich rodaków. 
Okazało się, że bardzo wiele zapytań 
rodziców, którzy zgłaszali swoje dzieci 
do mnie na konsultacje, dotyczyło trud-
ności w uczeniu się. Mówili mi: „Moje 
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psycholog konsultująca dzieci i młodzież z Ukrainy w  
Fundacji Twarze Depresji w programie „Twarze depresji 
dla Ukrainy” oraz „Pajacyk - pomoc psychospołeczna”.

dziecko nic nie chce robić. Nie chce iść 
do szkoły. Siedzi smutne w pokoju i tylko 
patrzy w telefon”. Ucieczka od trudnej 
rzeczywistości to normalna reakcja 
na sytuację stresującą. W większości 
przypadków za problemami w szkole, 
stały problemy emocjonalne związane 
z konsekwencjami działań wojennych 
w Ukrainie. 

W Polsce, choć dzieci są bezpiecz-
ne, nie słyszą codziennie alarmów 
bombowych i wprost bombardowania, 
to jednak trafiają na inne wyzwania: inny 
język, środowisko, nowe dzie-
ci w szkole, nowi nauczyciele. 
To dla nich duże dodatkowe 
obciążenie. Gdy odczuwamy 
ciągły niepokój, to znacznie 
spada zdolność do uczenia się, 
zapamiętywania, analizowania, 
systematyzowania informacji.  
W związku z tym podstawowym 
zadaniem psychologa jest nor-
malizacja stanu emocjonalnego 
dziecka. 

Psychika dziecięca jest nie-
zwykle elastyczna i podatna 
na adaptację. Mimo wszyst-
ko dzieci z Ukrainy tęsknią za 
zwykłymi rzeczami: za rodziną, 
która została w Ukrainie, za 
domem, miłością, stabilizacją, 
bezpieczeństwem,  akceptacją, 
dobrymi relacjami z rówieśnika-
mi oraz czasem i przestrzenią 
dla siebie. Dlatego w swoim 
zachowaniu dzieci ukrywają 
wrażliwość, reakcję na to, co 
dzieje się dookoła nich.  

Fakt, że wszystkie emocje są 
potrzebne i ważne, to dla wielu 
dzieci spore odkrycie. Nie ma „złych 
emocji”. Wszystkie nam coś komunikują 
i dlatego są ważne. Niektóre ukraińskie 
dzieci, z którymi pracuję w naszej fun-
dacji, uważają, że nie wolno płakać, że 
to oznaka słabości i że emocje należy 
ukrywać. Z jednej strony trzeba pamię-
tać, że historie wielu dzieci z Ukrainy, 
to traumatyczne przeżycia, które znacz-
nie przekraczają możliwości poradzenia 
sobie z nimi przez młodego człowieka. 
Z drugiej strony należy się przyjrzeć tak-
że braku zdolności dorosłych do bycia  
wsparciem i ochroną stanu emocjonal-
nego dziecka w trakcie traumatycznych 
wydarzeń. Przecież dorośli sami z tru-
dem radzą sobie ze swoimi emocjami. 

 Niezrozumienie przez dorosłych 
emocji prowadzi do izolacji i niechęci 

ze strony dzieci do dzielenia się swo-
imi doświadczeniami. Czasami, gdy 
dzieci widzą rodziców w złej kondycji 
psychicznej, to wpływa także na ich 
poczucie bezpieczeństwa. Często 
decydują się nie obciążać dorosłych 
swoimi myślami. Gdy dziecko słyszy 
o tym, co dzieje się na wojnie z rodziną, 
to ma swoje przemyślenia, obawy, ale 
nie mówi o nich, bo widzi, że dla mamy 
to wszystko też nie jest łatwe. Koło się 
zamyka, bo tak rozumiane poczucie od-
powiedzialności przytłacza i może mieć 

duże konsekwencje. Może pojawić się 
poczucie bezradności, obniżona samo-
ocena, poczucie winy, smutek, myśli 
samobójcze, zaburzenia snu i apetytu, 
czyli może pojawić się depresja. Jest to 
choroba, która u dzieci zawsze wyma-
ga psychoterapii, a w przypadku myśli 
samobójczych i samookaleczania także 
konsultacji z psychiatrą.

 W pracy z dziećmi zwracam szcze-
gólną uwagę na rozumienie emocji  
- tego, jak wpływają na zachowanie, 
skąd się biorą i jaki mają związek z tym, 
jak postrzegamy świat. Czasami wy-
starczy zrozumieć podstawy takiej za-
leżności - wpływu otoczenia na emocje 
- i dziecko zaczyna się uspokajać i ak-
ceptować siebie takim, jakie jest, czyli 
ze wszystkimi emocjami i reakcjami, ja-

kie pojawiają się w różnych sytuacjach.
 Praca z dziećmi jest specyficzna, 

bo nie jest łatwo zdobyć ich zaufanie. 
Psycholog bywa postrzegany jako oso-
ba związana z rodzicami, nauczycielami 
czy osobami z zewnątrz, które oceniają 
i krytykują. W końcu to rodzice kierują 
swoje dzieci do specjalisty. Gdy łączy-
my się online, to zdarza się, że dziecko 
milczy lub chowa się pod stolikiem. Nie 
ufa pani, którą widzi na ekranie lapto-
pa czy telefonu, która próbuje wejść 
w jego życie. Dlatego nasz pierwszy 

kontakt to przede wszystkim 
poznanie się, zbudowanie za-
ufania. Małymi krokami dążę do 
tego, żeby dziecko otworzyło się 
przede mną, żeby powiedziało, 
co czuje i co myśli w głębi serca. 
Można obrazowo powiedzieć, że 
podczas naszych zdalnych kon-
sultacji tworzę z dzieckiem„wy-
spę bezpieczeństwa”, na której 
ono chce przebywać, bo jest to 
miejsce, w którym wszystkie pro-
blemy dziecka i wyrażane przez 
nie opinie są ważne. Tam nie ma 
miejsca na krzywdzące osądy. 
Razem z rodzicami budujemy 
mosty między starym i nowym. 
To pomaga uniknąć nieporozu-
mień, przywrócić bliskość. 

 Jestem wdzięczna każdej 
mamie, która w tak trudnym dla 
niej czasie znajduje jeszcze siłę, 
by szukać pomocy. Pracując 
po czternaście godzin dziennie, 
wstając o czwartej rano, mat-
ki szukają pomocy i wsparcia, 
odpowiedzi na swoje pytania 
i kogoś, z kim mogą podzielić 

się obawami. Dziękuję Fundacji Twarze 
Depresji i jej partnerom za wsparcie 
psychologiczne i psychiatryczne dla 
Ukraińców, za poprawę jakości życia 
moich rodaków.
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GDY PISZĘ TEN FELIETON, JEST 12 LISTOPADA 2022 ROKU. WCZORAJ BYŁO PODWÓJNE 
ŚWIĘTO: W POLSCE OBCHODZILIŚMY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI, A W CHERSONIU PO PRAWIE 

OŚMIU MIESIĄCACH ROSYJSKIEJ OKUPACJI ZAWISŁA UKRAIŃSKA FLAGA. PREZYDENT 
WOŁODYMYR ZEŁEŃSKI POWIEDZIAŁ, ŻE POLSKA OKAZAŁA SIĘ PRAWDZIWĄ, DOBRĄ 

SIOSTRĄ UKRAINY,  KTÓRA WYCIĄGNĘŁA POMOCNĄ DŁOŃ. JESTEM PRZEKONANA, 
ŻE POMOC PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNE ZE STRONY FUNDACJI TWARZE DEPRESJI, 

TO DLA WIELU UKRAIŃCÓW WAŻNA KOTWICA. 

lek. med. Olga Olszewska

Pomoc psychologiczna 
to inwestycja w przyszłość     
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Gdy 24 lutego 2022 r. 
Rosja napadła na 
Ukrainę, ciężko to 
przeżyłam. Bolało 
mnie całe ciało 

i byłam kompletnie roztrzęsiona. To, 
co w kolejnych dniach pomogło mi 
odzyskać, choćby trochę spokoju, to 
konkretne zadania do wykonania zwią-
zane z pomocą narodowi ukraińskie-
mu. Obok prowadzenia grupy wspar-
ciowo-superwizyjnej dla ukraińskich 
psychologów, zaczęłam współpracę 
z Fundacją Twarze Depresji, konsultu-
jąc psychiatrycznie dzieci i młodzież 
z Ukrainy.

Już kilka dni po wybuchu wojny, na 
prośbę Anny Morawskiej-Borowiec, na-
grałam filmik z poradami dla polskich ro-
dziców  o tym, jak rozmawiać z dziećmi 
o wojnie, a dla Ukraińców  nagrałam kil-
ka wskazówek dotyczących ich zdrowia 
psychicznego. Liczba wyświetleń tych 
filmików pokazała, że ta inicjatywa była 
niezwykle potrzebna i cenna. Pojawiło 
się wiele pytań, próśb o pomoc. W pięć 
dni po wybuchu wojny fundacja uru-
chomiła program „Twarze depresji dla 
Ukrainy” - bezpłatne konsultacje online 
w języku ukraińskim i rosyjskim. Z racji 
biegłej znajomości języka rosyjskiego 
mogłam się tego podjąć i przeprowa-



EN
VA

TO
 E

LE
M

EN
TS

43 08/2022

TD DLA UKRAINY 

lek. med. Olga  
Olszewska

psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka i 
superwizor poznawczo-behawioralna, udzielająca 
wsparcia podopiecznym Fundacji Twarze Depresji w 
programie zdalnych konsultacji dla obywateli Ukrainy.

dziłam wiele konsultacji z osobami, któ-
re już zdążyły przyjechać do Polski, jak 
i z tymi, które zostały w Ukrainie.  

Muszę przyznać, że na początku 
obawiałam się, że rozmowa w języku 
agresora będzie dla wielu Ukraińców nie 
do przyjęcia. Tymczasem okazało się, 
że pochodzili oni głównie ze wschodu 
kraju i na co dzień mówili właśnie po 
rosyjsku. Zaskoczyły mnie też zgłasza-
ne przez nich problemy. Spodziewałam 
się przede wszystkim ostrych reakcji 
na stres i zespołu stresu pourazowego 
(PTSD), a tymczasem największą grupę 
pacjentów stanowiły dzieci ze spektrum 
autyzmu. 

Szczególnie poruszyła mnie historia 
ośmioletniego chłopca z Charkowa. 
Był niezwykle zadbany. Widać było, że 
rodzina wkłada dużo wysiłku w to, żeby 
poprawić jakość jego funkcjonowania. 
Po postawieniu dwa lata temu diagnozy 
chłopiec kilka razy w tygodniu uczęsz-
czał na zajęcia terapii behawioralnej oraz 
pływania. Poszedł do „zwykłej” szkoły 
i dobrze sobie w niej radził. Po wybuchu 
wojny bardzo bał się ostrzałów. Ciągle 
poszukiwał zapewnień, że wszystko bę-
dzie dobrze. Dzieci autystyczne skrajnie 
źle znoszą jakiekolwiek zmiany. Gdy po 
wybuchu rakiety w pobliżu ich miejsca 
zamieszkania wypadły szyby z okien, 
mama zdecydowała się na ewakuację. 
Podróż do na wschód Polski zajęła im 
cztery dni. Przez ten czas chłopiec ani 
razu nie wyszedł z samochodu, nawet 
w nim nocował – mimo przeszywające-
go zimna. Po zakwaterowaniu u polskiej 

rodziny okazało się, że jego zachowa-
nie jest niezwykle uciążliwe. Ośmiolatek 
był niespokojny, głośno krzyczał, bar-
dzo nasiliły się stereotypie, czyli ciągłe 
powtarzanie rytualnych ruchów np. po-
trząsanie klamką i trzaskanie drzwiami. 
W takich sytuacjach nie ma idealnego 
rozwiązania. Oczywiście, leki mogą 
pomóc w wyciszeniu, ale pozostaje 
kwestia przedszkola, czy szkoły, kon-
tynuacji terapii, opieki, gdy mama jest 
w pracy. Takie problemy też wymagały 
od nas – specjalistów wsparcia w ich 
rozwiązaniu, m.in. pisania stosownych 
zaświadczeń. 

Drugą grupę pacjentów stanowiły 
dzieci z depresją i zaburzeniami lęko-
wymi, które były zdiagnozowane w tym 
kierunku jeszcze przed wojną. Poczucie 
zagrożenia, przeprowadzka do innego 
kraju (często do gorszych warunków, 
gdy kilka osób z rodziny zajmowało je-
den pokój), rozstanie z ojcami, dziad-
kami, przyjaciółmi i ukochanymi zwie-
rzętami, obcy język, nowa szkoła, czy 
przedszkole, przerwanie dotychczaso-
wego leczenia – to wszystko powodo-
wało znaczne pogorszenie stanu tych 
osób. W takim przypadku szczególnie 
ważna jest psychoterapia, co bezpłatnie 
zapewnia Ukraińcom Fundacja Twarze 
Depresji. Pojedyncze przypadki kon-
sultowanych dzieci należały do kolejnej 
grupy – wcześniej zdrowych, a obec-
nie wykazujące zaburzenia związane ze 
stresem. 

W przedwojennej rzeczywistości wy-
dawało się, że najgorsze, co może spo-

tkać Europę, to lockdown. Gdy moja 
córka w ubiegłym roku podróżowała 
po Bałkanach, ze zgrozą opowiadała 
wrażenia z Sarajewa, w którym widziała 
ślady po wojnie sprzed niemal trzydzie-
stu lat. W muzeum oglądała przedmioty, 
które dzieciom w oblężonym mieście 
dawały wsparcie i pomagały przetrwać. 
Z przejęciem opowiadała mi o piórniku, 
który był identyczny jak ten, który ona 
dostała od babci. Dziś zastanawiam 
się, jak potoczą się losy ukraińskich 
uchodźców - dzieci, z którymi miałam 
styczność przez ostatnie osiem mie-
sięcy. Wiele z nich całkiem dobrze za-
adaptowało się w polskich placówkach. 
Niektóre wprost nie mogą nachwalić się 
polskiej szkoły: atmosfery, swobody  
i życzliwości - szczególnie w młodszych 
klasach. Ale część dzieci będzie jednak 
wymagała farmakoterapii i psychoterapii 
jeszcze przez długi czas.  

Dla niektórych powrót do Ukrainy 
będzie radością i ulgą. Dla innych, być 
może, kolejnym stresem związanym  za-
równo z następną zmianą w życiu, jak 
i z widokiem wojennych zniszczeń. Nie-
którzy zostaną w Polsce na dłużej, po-
nieważ nie będą mieli do czego wrócić. 

To, jak oni wszyscy będą funkcjo-
nować w dalszych tygodniach, mie-
siącach i latach, będzie zależało od 
wielu czynników: czy stracą na wojnie 
bliskich,  czy dom i sąsiedztwo nie legło 
w gruzach, czy będą problemy w ro-
dzinie i jaki będzie stan emocjonalny 
opiekunów. 

Jednocześnie mam nadzieję, że 
pomoc – zarówno humanitarna, jak 
i specjalistyczna - otrzymana w Polsce 
będzie sprzyjać tzw. rezyliencji, czyli 
wzmacnianiu zasobów w budowaniu 
odporności psychicznej. Tak, żeby te 
dzieci i młodzież oraz ich rodziny miały 
siłę na budowanie przyszłości. 
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JESTEM LEKARZEM PSYCHIATRĄ Z KIJOWĄ. DLA MNIE PSYCHIATRIA TO NAUKA NIE TYLKO 
O ZDROWIU, ALE O SENSIE ŻYCIA, O CELACH, DO KTÓRYCH DĄŻY KAŻDY CZŁOWIEK. 

MOGĄ TO BYĆ: DOBRE RELACJE Z BLISKIMI, POCZUCIE ZROZUMIENIA, UŁOŻONE ŻYCIE, 
DOBRE ZAROBKI. PO WYBUCHU WOJNY W UKRAINIE NA CZOŁO TEJ LISTY WYSUNĄŁ SIĘ 

JESZCZE JEDEN PUNKT: POZOSTAĆ PRZY ŻYCIU. 

lek. med. Ludmiła Korol
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Dla wielu moich ro-
daków  punkt „po-
zostać przy życiu”, 
to teraz najważniej-
szy punkt na liście 

życiowych celów. Rozważają: czy zo-
stać w Ukrainie, czy szukać schronie-
nia w innym kraju, gdzie się osiedlić, 

jak przeżyć? Kiedy zaczęła się wojna, 
sama musiałam postawić sobie te py-
tania. I odpowiedź na nie wciąż nie jest 
łatwa. 1 marca przyjechałam do Polski 
z dwiema córkami i dwiema wnuczkami. 
Zatrzymałyśmy się u przyjaciół mojego 
męża w Łodzi. Napisałam ogłoszenie 
w internecie, że szukam pracy i dosta-

łam propozycję ze szpitala w Gryficach. 
Nie mogłam pracować jako psychiatra, 
bo nie znałam dobrze języka polskiego. 
Początki nie były dla mnie łatwe. Jestem 
też psychoterapeutką i w tej roli rozpo-
częłam współpracę z Fundacją Twarze 
Depresji. Konsultuję zdalnie moich ro-
daków. Dzięki temu mogę pomagać, 



EN
VA

TO
 E

LE
M

EN
TS

45 08/2022

lek. med.  
Ludmiła Korol

lekarz psychiatra, psychoterapeautka, konsultująca 
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dla obywateli Ukrainy.

TD DLA UKRAINY 

będąc w różnych miejscach. Wciąż się 
gdzieś przemieszczam. Kursuję między 
Wrocławiem, gdzie zamieszkała jedna 
moja córka z wnuczkami, a Kijowem, 
gdzie został mój mąż i gdzie leczę drugą 
moją córkę. Realia wojenne w Ukrainie 
są naprawdę trudne, ciężko to opisać. 

Trudno się dziwić, że wielu Ukraińców 
w Polsce funkcjonuje na skrajnie wyso-
kim poziomie wrażliwości psychicznej. 
Jednym słowem, dźwiękiem można ich 
doprowadzić do łez albo wściekłości. 
To często dla nich czas osamotnienia 
i wielkiej próby samodzielności. Stan 
psychiczny osób uciekających przed 
wojną komplikuje fakt, że wielu nie widzi 
dla siebie perspektyw powrotu, bo ich 
rodzinne miasta są okupowane przez 
Rosjan, a bloki, czy domy są zupełnie 
zniszczone od bomb i rakiet, obróciły 
się w ruiny. Oznacza to, że człowiek 
utracił to, co w życiu codziennym jest 
podstawowe, do czego chciałoby się 
wrócić po wojnie. Brak swojego miej-
sca, domu, to jeden z najsilniejszych 
stresorów, bo rodzi niepewność co do 
własnej przyszłości.

Na zdalne konsultacje w Fundacji 
Twarze Depresji trafiają do mnie naj-
częściej mamy ze swoimi dziećmi, 
które już wcześniej miały choroby psy-
chiczne. W moich oczach te kobiety są 
silne i zahartowane, bo ich całe życie 
to piętrzące się wyzwania, trudności. 
W większości przypadków tacy rodzice 
są już przyzwyczajeni do samodziel-
nego rozwiązywania wielu spraw: do 
rozmów z lekarzami, szukania pomocy 
za pośrednictwem fundacji, stowarzy-
szeń, do nauki radzenia sobie z rozwo-
jem dziecka. Teraz muszą znaleźć się 
w nowej społeczności, obcej rzeczywi-
stości i w niej muszą zapewnić pomoc 
swojemu dziecku. Te matki bardzo po-
trzebują wsparcia specjalistów zdrowia 
psychicznego.  

Inną grupą, która wymaga uwagi, są 
samotne, młode kobiety do 25. roku ży-
cia, które przed wojną miały złe relacje 
w domu. One często mają niską odpor-
ność na stres, zaniżoną samoocenę, 
wątpią w swoje możliwości m.in. z po-
wodu życia w niezdrowych relacjach 
rodzinnych. W związku z tym w warun-
kach adaptacji, w nowym kraju, gdy nie 
brakuje trudnych sytuacji, zwątpienie się 
nasila. Wiele z nich choruje na depresję. 
Z moich obserwacji klinicznych, mogę 
powiedzieć, że zwątpienie jest cechą 
wiodącą dla wszystkich moich ukraiń-

skich pacjentów we wszystkich grupach 
wiekowych.

Ukraińcy, którym pomagam, często 
mówią też o wyzwaniu, jakim jest brak 
znajomości języka polskiego. Biorąc 
pod uwagę, że ludzki mózg potrzebuje 
mniej więcej 10 tysięcy godzin nauki ję-
zyka, żeby posługiwać się nim w miarę 
swobodnie, to nie trudno domyślić się, 
że trudności komunikacyjne są sporą 
barierą dla Ukraińców mieszkających 
w Polsce. Swoboda w komunikowaniu 
się daje wolność w wyborze np. pra-
cy, jak i w dochodzeniu swoich praw.  
Człowiek jest bardziej niezależny i czuje 
się bezpieczniej. Tego poczucia wielu 
moim rodakom wciąż brakuje.

Wszyscy Ukraińcy, których znam, 
którzy zostali zmuszeni do wyjazdu 
z ojczyzny w wyniku wojny, chcą wró-
cić do kraju. Niestety realia ciągłych 
bombardowań i ostrzału rakietowego ze 
strony Rosji, powstrzymują ich przed tą 
decyzją. Wszyscy boimy się zimy i bra-
ku prądu. Kiedy jeżdżę do Kijowa do 
męża, alarmy bombowe, wybuchy, to 
codzienność, podobnie jak wyłączany 
na kilka godzin prąd. Myślę, że dla więk-
szości ukraińskich kobiet - nie tylko dla 
mnie - przytłaczającym problemem jest 
przymusowe rozdzielanie rodzin. Męż-
czyźni pozostają w Ukrainie, walcząc na 
froncie. Wiele kobiet ma rozdarte serce. 
Zdarza się, że matki zostawiają dzieci 
w polskich internatach, a same wracają 
do rodziny w Ukrainie, żeby pilnować 
majątku. Zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety w takim samym stopniu odczuwają 
stan tęsknoty i niepewności.

W mojej pracy klinicznej w Kijo-

wie najczęściej moimi pacjentkami 
były kobiety, które sięgają po pomoc. 
W Fundacji Twarze Depresji na zdalne 
konsultacje coraz częściej zgłaszają się 
do mnie mężczyźni. Na początku mnie 
to zaskakiwało, a teraz to rozumiem. 
Dzięki temu, że w fundacji umożliwia-
my konsultacje telefoniczne, bez wideo, 
oni nabierają odwagi. Zadzwonić do 
psychiatry, a udać się osobiście po leki 
do poradni zdrowia psychicznego, to 
okazuje się dużą różnicą.

To dla mnie bardzo ważne, że mogę 
pomagać moim rodakom, konsultując 
ich zdalnie w fundacji. W tych niezwykle 
trudnych dla nas realiach zachowanie 
zdrowia psychicznego i fizycznego jest 

podstawą. W programie „Twarze depre-
sji dla Ukrainy”, dzięki wsparciu finan-
sowemu partnerów fundacji, specjaliści 
zdrowia psychicznego udzielają pomo-
cy bezpłatnie i błyskawicznie, również 
tym, którzy wciąż pozostają w Ukrainie 
w koszmarze wojny.
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Viktoriia Sadovnycha

psycholog współpracująca z Fundacją Twarze 
Depresji w programie bezpłatnej, zdalnej pomocy 
psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli 
Ukrainy.

Jestem psychologiem z Char-
kowa. Przed wojną mój maż 
pracował, jeżdżąc po całej 
Ukrainie. Kiedy Rosjanie za-
atakowali nasz kraj, od razu 

wiedziałam, że muszę opuścić Ukrainę, 
bez męża, sama... Przygotowanie do 
wyjazdu z dwojgiem dzieci i moją mamą 
zajęło nam dwa tygodnie. 9 marca przy-
jechałam do Warszawy. Tu znalazłam 
polską rodzinę z okolic Bydgoszczy, 
która nas gościła przez trzy miesiące. 
Szukałam pracy i bardzo się ucieszy-
łam, kiedy krótko po moim ogłoszeniu 
w internecie dostałam telefon z Fun-
dacji Twarze Depresji, gdzie do dziś 
konsultuję zdalnie moich rodaków. Ta 

KIEDY TWÓJ ŚWIAT ZNIKNĄŁ POD ROSYJSKIMI BOMBAMI, KIEDY ZGINĄŁ TWÓJ MĄŻ, 
BRAT, SYN, KIEDY TWÓJ BEZPIECZNY DOM ZRÓWNANO Z ZIEMIĄ I NIE DA SIĘ GO 

ODBUDOWAĆ, TRUDNO ZNALEŹĆ W SOBIE SIŁĘ. TRUDNO ZACZĄĆ ŻYCIE OD NOWA,
ALE NIE MA INNEJ DROGI. TO NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY ZNALEŹĆ W SOBIE SIŁĘ.

FELIETON

Viktoriia  
Sadovnycha

Znaleźć w sobie siłę

praca pozwoliła mi wynająć mieszkanie 
i rozpocząć samodzielne życie w Pol-
sce z moimi dziećmi i mamą. Bardzo się 
cieszę, że mogę na co dzień pomagać 
moim rodakom, a przy tym sama korzy-
stam ze wsparcia fundacji – superwizji, 
szkoleń, czy nauki języka polskiego, 
którą zapewnia nam jeden z wolonta-
riuszy fundacji.

Przed wojną w Ukrainie miałam już 
ponad sześćset godzin indywidualnej 
praktyki psychoterapeutycznej, prawie 
tysiąc godzin szkoleń z psychologii,  
coachingu, NLP i terapii skoncentrowa-
nej na kliencie. Jednak, kiedy zaczęła 
się wojna, przez chwilę zwątpiłem 
w swoją siłę. Czułam, że sama potrze-
buję pomocy. Zastanawiałam się, na 
ile na tym etapie mojego życia mogę 
przydać się ludziom. Nigdy wcześniej 
nie musiałam uciekać z dziećmi przed 
wojną. Nigdy wcześniej nikt do nas nie 
strzelał. Nigdy nie wyjechałabym sama 
bez męża. Trudno opisać te emocje… 

Z czasem ja i wielu moich rodaków 
zrozumieliśmy, że nie można czekać aż 
skończy się wojna, że ten koszmar trwa 
i nie da się z niego obudzić. Trzeba iść 
dalej, przyjmować oferowaną pomoc 
i prosić o nią, kiedy jest potrzebna, mó-
wić wprost, czego potrzebujemy. 

Wojna to niestety czas, w którym 

upadają od dawna snute przez nas 
plany i marzenia, a nowych jeszcze nie 
ma. Wielu z nas brakuje wiary w przy-
szłość. Wielu Ukraińców, chcąc chronić 
rodziny i siebie, zamieszkało w innych 
krajach. Stracili swój status społeczny, 
a bywa, że także wszystko, co zgroma-
dzili w ciągu dotychczasowego życia. 
To wszystko sprawia, że łatwo stracić 
nadzieję i siłę. 

Temat siły wewnętrznej  stał się jesz-
cze bardziej aktualny niż był przed woj-
ną. W tych mrocznych czasach ważne 
jest, aby ludzie znaleźli „wewnętrzny 
rdzeń”, na którym mogą się oprzeć. 
Kiedy brakuje tej wewnętrznej siły, warto 
zwrócić się po pomoc do psychologa 
i w Fundacji Twarze Depresji jest taka 
możliwość bezpłatnie. Jeśli czujesz, że 
musisz na nowo ułożyć życiowe plany, 
poczuć się pewniej, odnaleźć w sobie 
wewnętrzną siłę, zgłoś się do nas! . 
`
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PODSUMOWANIE
2022 ROKU

Wspierając Fundację 
Twarze Depresji
umożliwiasz pomoc 
psychologiczną naszym 
podopiecznym 
oraz przyczyniasz się 
do promocji zdrowia 
psychicznego.

FUNDACJA TWARZE DEPRESJI W LICZBACH

7232 
bezpłatne, zdalne konsultacje 
psychologiczne i psychiatryczne 
we wszystkich programach – w tym:

3752 
bezpłatne, zdalne konsultacje 
psychologiczne i psychiatryczne 
dla obywateli Ukrainy w trzech 
programach

1500 
plakatów naszej kampanii społecznej

1000 
ulotek dotyczących naszych programów 
pomocowych

816 
nauczycieli objętych programami 
„Twarze depresji dla Szkół” i „Twarze 
depresji dla warszawskich nauczycieli 
szkół podstawowych”

310 
nośników promujących kampanię 
społeczną „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję”: billboardów, CityLightów 
i ekranów reklamowych w stolicach 
wojewódzkich, również w komunikacji 
miejskiej w Warszawie i Łodzi

300 
uczestników 1. Charytatywnego Biegu 
z Twarzami Depresji

130 
publikacji i audycji z udziałem naszej 
ambasadorów oraz specjalistów

30 
specjalistów zdrowia psychicznego 
konsultujących na co dzień w naszych 
programach pomocowych

12 
ambasadorów kampanii społecznej „
Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” 
(14. i 15. edycji)

12 
bezpłatnych webinarów edukacyjnych 
o zdrowiu psychicznym

3 
wydania bezpłatnego magazynu 
edukacyjnego „Twarze depresji”



48 08/2022

Z ŻYCIA WZIĘTE

Joanna Gabis-Słodownik: Żenia, zapytam 
Cię przewrotnie: czy na wojnie bardziej od 
pomocy psychologicznej nie jest potrzeb-
na pomoc materialna? Co mówią Ukraiń-
cy o Twoim zaangażowaniu w kampanię 
dotyczącą zdrowia psychicznego?
Żenia Klimakin: Ukraińcom potrzebne jest 
jedzenie, ciepło, ubrania. Wciąż o tym mó-
wimy. Jednak rozmawiając z Ukraińcami, 
którzy na co dzień doświadczają traumy, 
zdaję sobie sprawę, jak ogromne są wła-
śnie te problemy o charakterze psycholo-
gicznym i psychiatrycznym. Wśród moich 
rodaków o tym się mówi bardzo mało albo 

nawet wcale, ale są częste przypadki, kie-
dy te osoby z wojennymi traumami popeł-
niają samobójstwo, są w głębokiej depresji. 
Gdy rozmawiasz z osobami, które przyje-
chały do Polski po 24. lutego, to widzisz, 
że boją się lecącego samolotu, głośnych 
dźwięków. Ich dzieci chowały się pod sto-
łem, gdy tylko ktoś głośno trzasnął drzwia-
mi. Te traumy są tak głębokie, te przeżycia 
są tak straszne i dziś wiem, że wojna od-
biła się na każdym obywatelu Ukrainy. Nie 
ma wyjątków. 

Jako Ukrainiec jestem pełen podziwu 
i dziękuję Fundacji Twarze Depresji za to, że 

znalazła możliwość pomagania tym ludziom. 
Wiem, jak ogromna jest ta potrzeba. Z dru-
giej strony wiem, że też Ukraińcy muszą na-
uczyć się, muszą zrozumieć, że to wsparcie 
psychologiczne jest ważne. To niestety po-
kłosie czasów sowieckich, w których pro-
blemy psychologiczne, społeczne lekcewa-
żyło się. Gdy ktoś słyszał, że druga osoba 
idzie do psychiatry, psychologa, to były ko-
mentarze typu: „Ty jesteś szurnięty, masz 
nierówno pod sufitem!”. Jeśli boli cię ręka, 
to idziesz do lekarza, ale jeśli masz proble-
my o charakterze psychologicznym, to sły-
szysz: „Nie, stary, sam musisz dać radę”. 

FO
T. JERZY D

RU
G

Żenia Klimakin jest ukraińskim dziennikarzem, który od kilkunastu lat mieszka w Polsce. 
Po wybuchu wojny bardzo zaangażował się w niesienie pomocy swoim rodakom. 
Jest ambasadorem 15. edycji kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. 

Akceptuję.”, skierowanej do dzieci i młodzieży - również z Ukrainy. 
W czasie naszej kampanii Żenia po raz pierwszy publicznie powiedział o tym, 

że choruje na depresję. Co rodacy uważają o jego społecznym zaangażowaniu 
opowiedział Joannie Gabis-Słodownik.   

Ta wojna jest traumą  
dla każdego Ukraińca
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nawet dziennikarka z ukraińskiej gazety, że 
chce zrobić rozmowę o mojej aktywności 
jako ambasadora „Twarzy Depresji” i wła-
śnie o pomocy psychologiczno-psychia-
trycznej dla Ukraińców.  Dlatego cieszę się, 
że odważyłem się na ten krok, bo widzę, że 
nie jednej osobie to pomogło. 

Myślę, że pomoc psychologiczna i psy-
chiatryczna będzie jeszcze bardzo długo 
potrzebna, także po wojnie. Historie poje-
dynczych osób są dramatyczne. Ty masz 
kontakt z jedną z organizacji, która na 
Ukrainie pomaga kobietom, zgadza się?
Tak, powstało kilka organizacji, które oto-
czyły opieką kobiety zgwałcone w czasie 
wojny. To często są gwałty grupowe przez 
rosyjskich żołnierzy. Straszne, dramatycz-
ne historie... Moi przyjaciele stworzyli ośro-
dek dla tych kobiet. Wynajęli dom w cichym 
miejscu, w tej części Ukrainy, gdzie bom-
by rzadziej spadają. Straszne jest to, że te
kobiety żyją z ogromnym poczuciem winy, 
z poczuciem wstydu, choć nic nie zrobiły.
Tam jest tak ciężka praca z ofiarami gwał-
tów… Są próby samobójcze… 

A ile jest jeszcze kobiet, które pomimo 
takich przeżyć, jakoś same próbują so-
bie z tym poradzić.
Tak, mój psychiatra, to znany ukraiński le-
karz, który ma długie, kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie pracy – prof. Oleh Czaban. 
On uważa, że teraz każdy, ale to każdy Ukra-
iniec potrzebuje pomocy psychologicznej 
albo psychiatrycznej i jako społeczeństwo 
musimy to zrozumieć. Myślę, że ta wojna 
jest traumą dla każdego Ukraińca. Nie mu-
si na twój blok spaść bomba, wystarczy, 
że spadła na blok obok. Poza tym masz do 
czynienia z osobami, które ucierpiały. Ży-
jesz wciąż w stresie i napięciu. Zastana-
wiasz się, co przyniesie kolejna godzina. 
To się nie kończy. Rosja zrzuciła wczoraj 
bomby i 10 milionów Ukraińców odłączo-
no od prądu, światła, wody, gazu, a już jest 
zima! Tych rzeczy jest tak dużo... 

W Polsce, w tzw. „normalnym życiu”, 
czyli bez wojny, są różne sytuacje zwią-
zane z pracą, rodziną, które sprawiają, że 
człowiek potrzebuje czasami wsparcia spe-
cjalisty. A co dzieje się z człowiekiem, gdy 
życie to realia wojny?!  Raz - słyszysz wy-
buchy. Dwa – odłączono cię od prądu, świa-
tła, gazu, wody. Trzy - nie możesz połączyć 
się przez telefon i sprawdzić, co z bliski-
mi, co się dzieje. Cztery – dowiadujesz się, 
że został zabity twój przyjaciel, który był 
w twoim życiu od zawsze, od przedszkola. 
I tak mógłbym wymieniać kolejne punkty. 
Strasznie to zabrzmi, ale to jest taka typo-

wa, codzienna sytuacja z życia Ukraińca. 
Ja od kilkunastu lat mieszkam w Polsce, 
a „dzięki” tej wojnie nie żyje mój ojciec. 
Rosjanie zabili moich przyjaciół. Nie mo-
gę dodzwonić się na Ukrainę, żeby dowie-
dzieć, co się dzieje z moimi bliskimi. Ca-
ły czas czuję stres związany z tym, co się 
z nimi dzieje, czy ktoś został ranny, zabity, 
porwany. I to taka niekończąca się historia. 
My jako społeczeństwo musimy się przy-
gotowywać do tego, że będziemy potrze-
bowali pomocy bardzo wielu psychotera-
peutów, psychiatrów. 

Tak, te programy, o których dziś rozma-
wiamy, będą potrzebne przez wiele, wie-
le lat. 
Tak. To na pewno. 

Żenia, rozumiem zatem, że nie żału-
jesz, że zostałeś ambasadorem kam-
panii „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję”?  
Ja się z tego cieszę, bo wiem, że moim 
wyznaniem pomogłem innym Ukraińcom. 
Tydzień po tym, jak napisałem post o de-
presji, zrobiła to też moja koleżanka. Nie 
przypuszczałem nawet, że ona ma depre-
sję! Zadzwoniła i powiedziała: „Wiesz, ja 
też o tym napisałam. Dużo mi lżej się zro-
biło”. Rozmowa o tym, że jesteśmy cho-
rzy też pomaga. 

Tydzień temu byłem na urodzinach ko-
leżanki. Kiedy święto się skończyło, przy 
stole zostało pięć osób, które się przyjaź-
nią. I ktoś powiedział: „Żenia, widziałem, 
że zostałeś ambasadorem „Twarzy Depre-
sji”. Ja też miałem depresję. Leczyłem się 
przez pięć lat. Szacunek, że o tym odwa-
żyłeś się powiedzieć”. Siedziało pięć osób 
przy stole i okazało się, że każdy korzysta 
z pomocy psychologa, terapeuty, a nawet 
psychiatry. To są osoby, które się dobrze 
znają! Zobaczyłem wtedy, jak ważne jest 
to, abyśmy ze sobą rozmawiali o zdrowiu 
psychicznym i jak każdy potrzebuje wspar-
cia, dobrego słowa. Następnego dnia dosta-
łem wiadomość: „Jeśli będziesz miał gor-
szy dzień, to pamiętaj, że jesteśmy, dzwoń 
nawet w nocy, bo wiem, jak z tą chorobą 
jest. Pamiętaj, że mnie masz”. 

Cieszę się, że to wszystko otworzyło in-
nych na mówienie o depresji i problemach 
psychicznych. Nie wiedziałem, że tak bę-
dzie również wśród moich rodaków. Dzię-
kuję „Twarzom Depresji”, że tak mnie tro-
chę pchnęliście do przodu i odważyłem się 
o tym powiedzieć. 

To my dziękujemy. Twoje zaangażowanie 
jest nieocenione. 

W Polsce też sporo musieliśmy praco-
wać nad zmianą postrzegania wspar-
cia psychologicznego. Ten proces wciąż 
trwa. To też cel kampanii „Twarze depre-
sji. Nie oceniam. Akceptuję”. 15. edycja 
jest skierowana do dzieci i młodzieży, tak-
że z Ukrainy. 
Fundacja Twarze Depresji robi ogromną ro-
botę dla Ukraińców - nie tylko pomagając, 
ale szerząc wiedzę, że: jeśli masz problem 
w głowie, w duszy, to zwróć się do specja-
listy. Bardzo się cieszę, że kampania jest 
równolegle prowadzona w języku ukraiń-
skim, że Ukraińscy, którzy chodzą ulica-
mi polskich miast mogą zobaczyć plakaty 
i billboardy zachęcające do leczenia depre-
sji, bez poczucia wstydu. 

A Ty namawiasz Ukraińców, którzy są 
w Polsce, albo wciąż w swojej ojczyźnie, 
żeby skorzystali z takiej bezpłatnej kon-
sultacji online w naszej fundacji?
Napisałem w swoich mediach społecz-
nościowych otwarcie, że mam depre-
sję. Myślałem, że jestem „hej, do przodu” 
i o wszystkim mogę mówić, ale przyznam, 
że sam mierzyłem się z tym przez trzy dni. 
Tyle czasu pisałem ten post. Wiedziałem, 
że nie mam się czego wstydzić, przecież 
nic nie zrobiłem. Jednak nie wiedziałam, ja-
ka będzie reakcja i bałem się to wszystko 
napisać. Po publikacji, w której też wspo-
mniałem o bezpłatnym programie „Twarze 
depresji dla Ukrainy”, odezwało się do mnie 
bardzo dużo osób. Dopytywali o szczegó-
ły. Zdarzyło mi się, że spotkałem kogoś na 
mieście i mówił mi: „Dzięki, że o tym napi-
sałeś. Ja też zwróciłem się do „Twarzy De-
presji”. Myślałam/em, że jakoś dam sobie 
radę, ale zdałam/em sobie sprawę, z te-
go, że ten problem mnie przerasta”. Jedna 
z moich koleżanek powiedziała mi, że pod-
czas konsultacji w fundacji zdiagnozowano 
u niej PTSD i dostała leki. Poczuła ulgę, bo 
teraz wie, co się z nią dzieje, a nie miała po-
jęcia, skąd te myśli i dlaczego jest w takim 
okropnym stanie. Po wybuchu wojny ona 
przez miesiąc żyła w bombardowanym mie-
ście. Uciekła z piekła wojny i naiwnie my-
ślała, że zaraz uda jej się normalnie żyć, że 
to, co czuje, co się z nią dzieje samo przej-
dzie, że musi być tylko silna, musi się „ogar-
nąć”, stanąć na wysokości zadania, musi 
być twarda. Kiedy jesteś chory, to nie mo-
żesz stanąć na wysokości zadania, bo po-
trzebujesz leków i terapii. Jak ktoś ma zła-
maną nogę, to nie powiesz mu: „Nic ci nie 
jest, możesz biegać, chodzić - ogarnij się”.  
Chociaż od mojego wyznania o leczeniu de-
presji minęło trochę czasu, to wciąż ktoś 
do mnie pisze w tej sprawie. Odezwała się 
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8 lat, 15 edycji 
i plany na kolejne lata 

PRZYZNAM, ŻE TROCHĘ Z NIEDOWIERZANIEM PISZĘ O NASZEJ JUBILEUSZOWEJ, 
15. EDYCJI KAMPANII „TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ”. 

NA POCZĄTKU WYDAWAŁO NAM SIĘ, ŻE WYSTARCZY JEDNA KAMPANIA EDUKACYJNA, 
ABY PRZEŁAMAĆ NEGATYWNE STEREOTYPY WOKÓŁ DEPRESJI. 

DOPIERO ONA UŚWIADOMIŁA NAM, ŻE O DEPRESJI I KONIECZNOŚCI JEJ LECZENIA 
MUSIMY MÓWIĆ DUŻO I GŁOŚNO. W TRWAJĄCEJ, 15. EDYCJI ZWRACAMY UWAGĘ 

NA DEPRESJĘ U DZIECI I MŁODZIEŻY.  

Jakub Borowiec

N aszą kampanię organi-
zujemy dwa razy w ro-
ku, od ośmiu lat.  Dużo 
się wydarzyło przez ten 

czas, a 15. edycja to dobry moment, 
żeby podsumować nasze dotychcza-
sowe dokonania. Do drużyny „Twa-
rzy Depresji” dołączyło już ponad 50 
znanych osób: aktorów, muzyków, 
sportowców, dziennikarzy telewizyj-
nych, pisarzy, a także wybitnych spe-
cjalistów zdrowia psychicznego. Do 
grona naszych ambasadorów należą 
m.in. Ewa Błaszczyk, Andrzej Bober, 
Marcin Bosak, Krzysztof Cugowski, 
Urszula Dudziak, Mika Urbaniak, 

  
  

 
   

   

 

 

  
  

 
   

   

Anna Wyszkoni, Andrzej Seweryn, 
Wiktor Zborowski, Piotr Zelt, Jaro-
sław Gugała, Bartek Jędrzejak, Marta 
Kielczyk, Agnieszka Kobus-Zawoj-
ska, Aleksandra Kostka, Teresa Li-
powska, Agata Młynarska, Maciej 
Orłoś, Marek Plawgo, Joanna Ra-
cewicz, Małgorzata Serafin, Tomasz 
Wolny, Małgorzata Wiśniewska, 
Marta Budzyńska. 

„Twarzami” naszej kampanii są 
również wybitni specjaliści zdrowia 
psychicznego m.in. prof. Piotr Ga-
łecki, prof. Agata Szulc, dr Aleksan-
dra Lewandowska, dr hab. Barbara 
Remberk, a także światowej sławy 

psychiatrzy tacy jak prof. Michael 
Maes, prof. Silvana Galderisi, prof. 
Kuan-Pin Su, dr Taiwo Lateef Sheikh. 

Do naszej kampanii – w zależności 
od poruszanego tematu – zaprasza-
liśmy do współpracy również inne 
organizacje pozarządowe: Funda-
cję Dajemy Dzieciom Siłę, Funda-
cję ITAKA – Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie 
Aktywnie Przeciwko Depresji, Sto-
warzyszenie mali braci Ubogich, 
Ogólnopolską Federację Stowarzy-
szeń Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku, Fundację Nagle Sami i Fundację 
„Rodzić po Ludzku”.
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przypadku w pierwszej kolejności 
stawia się na psychoterapię, ale osta-
teczną decyzję o ewentualnej ko-
nieczności włączenia w ich przypad-
ku farmakoterapii podejmuje lekarz. 

W tym roku kampanię zainaugu-
rowała wyjątkowa impreza sportowa. 
1. Charytatywny Bieg z Twarzami 
Depresji towarzyszył konferencji 
o zdrowiu psychicznym z udziałem 
naszych ambasadorów i ekspertów. 
Zachęcamy do aktywności fizycz-
nej, bo nie ma wątpliwości, że jest 
ona korzystna dla naszego zdrowia 
psychicznego.

Bardzo miłym dla nas wyrazem 
docenienia naszej działalności są 
liczne nagrody, którymi został wy-
różniony zespół fundacji. Są wśród 
nich: Nagroda Aureliusza, Bohate-
ron, S3KTOR, Kryształowe Pióra, 
Lodołamacze, nasi ambasadorzy 
otrzymali cztery nagrody w Plebi-
scycie „Gwiazdy Dobroczynności”, 
a partner główny wielu naszych dzia-
łań Nationale-Nederlanden został 
uznany „Dobroczyńcą Roku” 2021. 

Ogromnym wyróżnieniem dla nas 
było również zaproszenie przedsta-
wicieli Zarządu naszej fundacji na 
spotkanie z księciem Williamem, 

Jakub Borowiec 
wiceprezes Fundacji Twarze Depresji, sekretarz redakcji 
magazynu „Twarze Depresji”, zawodowo związany  
z branżą finansową.

który gościł w Polsce razem ze swo-
ją żoną Kate w 2017 roku. Mieliśmy 
możliwość porozmawiania na temat 
wyzwań związanych ze zdrowiem 
psychicznym w Polsce i Wielkiej 
Brytanii.

Wyzwań jest coraz więcej, dlatego 
wciąż rozwijamy naszą fundację. Już 
pracujemy nad 16. i 17. edycją kam-
panii, które przeprowadzimy w przy-
szłym roku. Możemy już zdradzić, że 
z kolejną edycją ruszymy tradycyjnie 
23 lutego w Ogólnopolskim Dniu 
Walki z Depresją i będziemy mówić 
o leczeniu depresji w przebiegu cho-
rób onkologicznych.

PIĘTNAŚCIE EDYCJI  
KAMPANII W LICZBACH 

l ponad pół tysiąca billboardów 
i CityLightów w stolicach woje-
wódzkich, 

l ponad trzy tysiące plakatów,
l 3300 egzemplarzy wydrukowa-

nych bezpłatnych magazynów 
edukacyjnych „Twarze Depre-
sji” przesłanych do placówek 
medycznych, szpitali, szkół, 
uniwersytetów trzeciego wieku, 
urzędów miejskich,

l prawie pół tysiąca publikacji w 
mediach z udziałem ambasado-
rów naszej kampanii i naszych 
specjalistów,

l kilkadziesiąt wykładów i webi-
narów o leczeniu depresji.

Każda edycja naszej kampanii jest 
poświęcona innej „twarzy depresji”. 
Mówiliśmy o depresji u: osób doro-
słych, dzieci i młodzieży, seniorów, 
kobiet w ciąży i po porodzie, czy męż-
czyzn. Za każdym razem przypomi-
namy, że połączenie farmakoterapii 
i psychoterapii jest najskuteczniejszą 
drogą leczenia tej choroby – wyjątek 
stanowią dzieci, młodzież, kobiety 
w ciąży i karmiące piersią. W ich 

Tytuł „Dobroczyńca Roku” 2021 otrzymał partner główny wielu naszych programów 
- Nationale-Nederlanden
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Marcin Bosak 
 „Gwiazdą Dobroczynności”  

MÓWIĆ O DEPRESJI, TO NIEŁATWA RZECZ. JEDNAK SIŁA TYCH SŁÓW POTRAFI BYĆ 
OGROMNA. AKTOR MARCIN BOSAK PO RAZ PIERWSZY PUBLICZNIE OPOWIEDZIAŁ O SWOICH 

DOŚWIADCZENIACH Z TĄ CHOROBĄ NA ŁAMACH MAGAZYNU „TWARZE DEPRESJI”, 
CZYM ZAINSPIROWAŁ DO LECZENIA WIELE OSÓB. 

Marcin nie tylko zdecydo-
wał się na wywiad, ale 
też bardzo zaangażował 
się w aktywne wspieranie 

działań naszej fundacji. Jest ambasado-
rem kampanii społecznej „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję.” oraz programu 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicz-
nej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy. 

Za odwagę w mówieniu o swojej walce 
z depresją, za przełamywanie stereotypów 
i inspirowanie do dbania o zdrowie psy-
chiczne nasz ambasador otrzymał dwie 
nagrody w Plebiscycie „Gwiazdy Dobro-
czynności”. Zwyciężył w kategorii „Zdro-
wie” oraz otrzymał „Gwiazdę Dobroczyn-
ności Forum Odpowiedzialnego Biznesu”.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie do 
kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję.”. Dopiero teraz zauważam, jak 
nasze świadectwo innym pomaga. Oczy-
wiście na początku trochę się bałem reak-
cji na moje wyznanie o leczeniu depresji, 
ale dziś wiem, że dobrze zrobiłem. Siła 
tkwi we wspólnocie. To jest coś wspania-

łego, że się zespołowo angażujemy w tę 
akcję. To przynosi dużo lepsze efekty, niż 
gdybyśmy mieli działać w pojedynkę. Ta 
nagroda nie jest tylko moja, ale jest nasza 
– mówi Marcin Bosak.

Obok tytułu „Gwiazdy Dobroczynności” 
i statuetki Marcin otrzymał również czeki 
na łączną kwotę 15 tysięcy złotych, które 
w całości przekazał na programy bezpłatnej 
zdalnej pomocy psychologicznej i psychia-
trycznej dla podopiecznych naszej fundacji! 

Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” 
jest organizowany od trzynastu lat. To dla 
nas ogromne wyróżnienie, że trzeci rok 
z rzędu Kapituła Plebiscytu zauważyła 
i nagrodziła zaangażowanie kolejnego 
ambasadora naszej kampanii.

- Laureaci Plebiscytu: Marek Plawgo, 
Piotr Zelt i Marcin Bosak, współpracujący 
z Fundacją Twarze Depresji, zostali do-
cenieni za wyjątkowe, osobiste zaanga-
żowanie w nagłaśnianie kwestii zdrowia 
psychicznego. To bardzo budujące, że 
o kolejnym ważnym temacie tak głośno 
i otwarcie mówią osoby znane. Docenia-

my to, że fundacja z taką konsekwencją 
od lat mówi o depresji, odczarowuje tę 
chorobę oraz niesie wsparcie dla chorych 
oraz ich rodzin – mówi Renata Aderek-
-Zielińska z Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce, koordynatorka Plebiscytu 
„Gwiazdy Dobroczynności”.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
organizuje również konkurs o tytuł „Do-
broczyńca Roku”, w którym doceniony 
został Nationale-Nederlanden, partner 
główny programów fundacji: „Twarze de-
presji dla Ukrainy”, „Twarze depresji dla 
Szkół” oraz bezpłatnej, zdalnej pomocy 
psychologicznej dla osób chorych onko-
logicznie i ich rodzin. - W jubileuszowej – 
25. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca 
Roku” nagrodzono partnerską i komplek-
sową współpracę Nationale-Nederlanden 
i Fundacji Twarze Depresji. To doskonały 
przykład tego, jak wiele dobrego może 
przynieść współpraca firmy i organizacji 
pozarządowej – podkreśla Paweł Łuka-
siak, prezesZarządu Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce.  

Anna Morawska-Borowiec
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FO
T.

 M
A

RC
IN

 S
KI

BA
, M

A
RC

IN
SK

IB
A

.C
O

M



53 08/2022

Z ŻYCIA WZIĘTE
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Mika Urbaniak udzieliła już wielu wywiadów, ale „wywiad rzeka” to dla niej nowe 
doświadczenie. W marcu 2023 r. ukaże się książka o niej. Piosenkarka i malarka jeszcze 

nie zdradza szczegółów. Annie Morawskiej-Borowiec opowiedziała o swojej walce 
z chorobą afektywną dwubiegunową i z uzależnieniem od alkoholu.

 Mika jest ambasadorką kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” 
– podobnie jak jej mama – Urszula Dudziak.

Myślałam,  
że jestem aniołem 

i ocalę świat 
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Mika, czy „wywiad rzeka” do Twojej 
książki, takie spojrzenie w głąb siebie, 
przez pryzmat choroby afektywnej dwu-
biegunowej i uzależnienia od alkoholu, 
było dla Ciebie formą terapii?
Zdecydowanie tak. To był proces, który da-
wał mi dużo do myślenia, bo pokonałam po-
nownie całą swoją drogę i zastanowiłam się 
nad wszystkim, co przeszłam. Bardzo mi 
w tym pomogła Magdalena Adaszewska, 
która przeprowadziła ze mną długą rozmo-
wę i tak powstała nasza książka. Przyznam, 
że nie myślałam nawet, że mogę się aż tak 
otworzyć i zajrzeć w głąb siebie. W cza-
sie wielogodzinnych rozmów udało nam się 
dotrzeć do informacji, o których nie mówi-
łam wcześniej w żadnych wywiadach. Pro-
ces pisania książki był dla mnie na pew-
no terapeutyczny i wpłynął pozytywnie na 
moje poczucie własnej wartości. Uświa-
domiłam sobie, że przeżyłam tak dużo róż-
nych doświadczeń i udało mi się z wieloma 
z nich uporać, więc jestem silna. To budu-
jący wniosek, a wielu z nas - doświadcza-
jących chorób psychicznych, myśli o sobie 
jak najgorzej, że jesteśmy słabi. Dziś wiem, 
że jestem silna. Wywiad do książki umożli-
wił mi również domknięcie pewnych traum 
i przeżyć. Ten proces trwa, bo czekam na 
wydanie książki i na informacje zwrotne od 
czytelników.  W tym sensie to wszystko ma 
dla mnie wartość terapeutyczną.

Na razie nie będę więcej pytać Cię 
o książkę, bo wiem, że jeszcze nie mo-
żesz zdradzać szczegółów. Powiedz pro-
szę jako ambasadorka naszej kampanii 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akcep-
tuję.”, co było dla Ciebie najtrudniejsze 
w zmierzeniu się z chorobą afektywną 
dwubiegunową - w skrócie: ChAD?
Najtrudniej było mi zaakceptować fakt, że 
mam tę chorobę. Od diagnozy ChAD do jej 
akceptacji była bardzo daleka droga. Trochę 
czasu minęło zanim pogodziłam się z tym, 
że naprawdę muszę zacząć się leczyć. Na 
początku wypierałam diagnozę, zupełnie 
jej nie akceptowałam. Myślałam, że lecze-
nie nie jest istotne, dlatego po krótkim cza-
sie brania leków, odstawiłam je. W efekcie 
dłużej męczyłam się z chorobą. Mogę dziś 
przyznać, że ostatecznie leki uratowały mo-
je życie, które było realnie zagrożone. Dla 
mnie kluczowe było zaakceptowanie: „Tak, 
mam chorobę afektywną dwubiegunową 
i muszę ją leczyć”.

Choroba afektywna dwubiegunowa – jak 
nazwa wskazuje – ma dwa „bieguny”: 
z jednej strony depresję, z drugiej ma-
nię. W naszej fundacji od lat edukujemy 

na temat leczenia depresji, ale o drugim 
biegunie ChAD mówi się niewiele. Dla-
tego chciałabym, żebyśmy porozmawia-
ły o manii. Jakie miałaś jej objawy? Co 
się wtedy z Tobą działo?
U mnie zaczęło się od hipomanii. Można 
w uproszczeniu powiedzieć, że to jest ła-
godniejsza postać manii. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że wszystko jest bardzo do-
brze. Na początku, będąc w tym stanie, mia-
łam dużo pomysłów, optymizmu, radości, 
energii, ekscytacji życiem. Wydawać by się 
mogło, że jest super. Bardzo mi się to po-
dobało, ale ten stan się pogłębiał. Pojawiły 
się u mnie objawy psychotyczne. 

Co to oznacza? 
Np. myślałam, że jestem aniołem i ocalę 
świat. Chciałam być prezydentem Polski 
i nauczyć się jedenastu języków. To było 
myślenie nierealne, a ja w to wierzyłam. 
Brałam pożyczki i wydawałam dużo pienię-
dzy na różne niepotrzebne rzeczy. Podejmo-
wałam ryzykowne decyzje. 

Kiedy moi bliscy zaczęli zauważać, że 
u mnie to nie jest zwykły optymizm i radość 
życia, kiedy zaczęli się o mnie martwić, by-
łam tym bardzo zdenerwowana, bo ja uwiel-
białam ten stan. Wcale nie chciałam, żeby 
on minął. Nie chciałam się leczyć, ale mój 
stan był coraz gorszy. Zaczęłam się bać. 
Wpadałam w paranoje związane z moimi 
bliskimi. Myślałam, że chcą mnie skrzyw-
dzić. Wtedy mania zaczęła być już niebez-
pieczna i powodowała konflikty z najbliższy-
mi dla mnie osobami. Ja widziałam mój stan 
jako piękny, oni jako zagrażający i chorobo-
wy, dlatego nie mogliśmy się porozumieć. 

Z moim partnerem Victorem miałam cią-
gle konflikty, bo on mówił: „Mika, coś jest 
z tobą nie tak. Widzę, że coś się zmieni-

ło”. Odpowiadałam: „Co ty mówisz? Czuję 
się świetnie! Nic mi nie jest!”. Wtedy czło-
wiek, który ma ten stan, jest w zagroże-
niu, bo nie chce się leczyć. Ja nie chciałam 
pójść do szpitala. Uważałam, że to absur-
dalny pomysł, że czuję się świetnie, że je-
stem świetna i rodzina chce mi tę radość 
życia odebrać. Moja mama i mój partner 
poświęcali mi bardzo dużo czasu. Włożyli 
ogromną energię w to, żeby mnie przeko-
nać do leczenia.  

Rozumiem, że to była dla Ciebie trud-
na decyzja, żeby zrezygnować z poczu-
cia ważności i sprawczości, które przy-
nosiła mania. Wierzyłaś w to, że zbawisz 
świat, że nauczysz się jedenastu języ-
ków, że będziesz prezydentem Polski. 
A bliscy mówili Ci: „Mika, to niepraw-
da. Jesteś chora. Musisz iść do szpitala 
psychiatrycznego”.
Dokładnie tak było, jak to ujęłaś. Czułam się 
ważną osobą, mądrą, utalentowaną, któ-
rej wszystko w życiu wychodzi, dlatego nie 
miałam wątpliwości, że przede mną pasmo 
sukcesów. W manii miałam milion pomy-
słów na minutę i chciałam, żeby ten stan 
trwał. Nie miałam poczucia dyskomfortu, 
nie odczuwałam cierpienia, które towarzy-
szyło mi w stanach depresyjnych. Dlate-
go dla mnie leczenie manii jest trudniejsze 
niż depresji. W depresji szukałam ratunku, 
chciałam się leczyć, a w manii wręcz prze-
ciwnie. To był długi i trudny proces. To trwa-
ło kilka lat, zanim zupełnie zaufałam moje-
mu psychiatrze. Teraz oczywiście leczę się 
zgodnie z jego zaleceniami – niezależnie od 
zmian, które przynosi mi choroba.

Dla wielu osób pobyt w szpitalu psychia-
trycznym wciąż jest tematem tabu i bu-
dzi skojarzenia z filmem „Lot nad kukuł-
czym gniazdem”, który utrwalił wiele 
mitów i stereotypów. Rodzina ostatecz-
nie namówiła Cię na leczenie w szpitalu. 
Jak wspominasz ten czas? 
W szpitalu psychiatrycznym na Nowowiej-
skiej w Warszawie poznałam moje dwie 
najbliższe przyjaciółki. Jesteśmy cały czas 
w kontakcie. W tym szpitalu poznałam nie-
samowitych, ciekawych ludzi. Wspierali-
śmy się nawzajem i pomagaliśmy sobie. 
Lekarze, którzy tam pracują, byli bardzo od-
dani i pomocni. Nawet do dziś mam kon-
takt z niektórymi pielęgniarkami, które tam 
pracują. One były niesamowicie kochane, 
pomocne i oddane. Oczywiście samo przy-
znanie się przed sobą, zgoda na rozpoczę-
cie leczenia była trudna i była wyzwaniem, 
ale dziś wiem, że szpital był dla mnie jedy-
nym ratunkiem. Tam czułam się mniej sa-
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motna w chorobie. Poznałam wiele osób, 
które mnie rozumiały. Część z nich też cho-
rowała na ChAD. To zmieniło kompletnie 
mój świat. Mój przykład pokazuje, że le-
czenie w szpitalu psychiatrycznym nie jest 
niczym strasznym, a wręcz przeciwnie. Dla 
mnie było  ratunkiem życia i pomocą w sku-
tecznym leczeniu.

Mówiłaś, że w czasie manii podejmowa-
łaś ryzykowne działania, brałaś pożyczki. 
W tym stanie pacjenci też bardzo często 
nadużywają alkoholu. Czy tak było rów-
nież w Twoim przypadku?
Tak, u mnie uzależnienie od alkoholu jest 
bardzo mocno związane z chorobą afek-
tywną dwubiegunową. Pochodzę z rodzi-
ny, w której alkohol był problemem, ze stro-
ny mojego ojca i jego ojca. W tym sensie 
problem alkoholowy mam w genach, ale 
ChAD też miała w moim przypadku ogrom-
ne znaczenie. 

Pierwszy raz zachorowałam na depre-
sję w 1999 r. Pamiętam, że wtedy myśla-
łam o tym, żeby pić alkohol od samego ra-
na, żeby radzić sobie z lękami, które miałam 
jako uczennica. Było mi trudno się z tym po-
godzić, że nie mogę rozpocząć dnia od al-
koholu, bo muszę pójść trzeźwa do szkoły. 
Wydało mi się, że alkohol łagodzi moje sta-
ny lękowe. Z powodu depresji i manii kilka 
razy byłam w szpitalu psychiatrycznym, ale 
w 2011 roku hospitalizacja naprawdę ura-
towała mi życie.

Opowiesz, jak się wtedy czułaś? Trafiłaś 
do szpitala z powodu manii, czy depresji?
Z powodu depresji. Mogłoby się wydawać, 
że w tamtym czasie nic złego nie działo się 
w moim życiu. Wręcz przeciwnie – działy 
się dobre rzeczy: wydałam płytę, związałam 
się z moim partnerem Victorem (pod koniec 
2010 r.). Wszystko było świetnie. W tym 
czasie miałam bardzo ciężką depresję, któ-
ra trwała osiem miesięcy. Byłam w stanie 
krytycznym. Codziennie atakowały mnie na-
trętne myśli samobójcze. Obsesyjnie my-
ślałam o śmierci. Nie chciałam żyć. Nie mia-
łam energii. To było coś okropnego. Trudno 
mi to opisać z perspektywy czasu. Infor-
macje z telewizji, słowa bliskich mi ludzi, 
wszystko odbierałam jak znak, żeby ode-
brać sobie życie. 

Gdy byłam w najcięższym stanie depre-
syjnym, pojechałam z Victorem do Londy-
nu. Przez trzy miesiące leżałam w łóżku. 
Nie miałam siły z niego wstać, wykąpać 
się. Patrzyłam w sufit albo spałam. Miałam 
straszne myśli związane z moimi traumami. 
W głowie pojawiały się same czarne scena-
riusze, które przeplatały się z myślami sa-

mobójczymi. Victor mi pomagał i przy jego 
ogromnym wsparciu robiłam tylko najpo-
trzebniejsze rzeczy. Sięgałam po alkohol, 
bo wydawało mi się, że tylko on przyno-
sił mi ulgę w cierpieniu. Ale tylko na chwi-
lę. Strasznie się bałam… Bałam się siebie. 

Pewnego dnia Victor namówił mnie na 
krótki spacer. Pamiętam, że staliśmy na pe-
ronie londyńskiego metra, a ja bałam się, że 
zrobię sobie tam krzywdę. Cały czas obse-
syjnie o tym myślałam. Powiedziałam Vic-
torowi o moich myślach samobójczych. 
Zadzwoniłam też do mojej mamy, która ra-
zem z Victorem zdecydowała, że jedynym 
ratunkiem jest dla mnie leczenie w szpita-
lu psychiatrycznym. Zgodziłam się, bo już 
tak źle się czułam. Victor kupił nam bilety 

lotnicze do Warszawy. W szpitalu psychia-
trycznym od razu rozpoczęłam farmakote-
rapię. Ciężki stan depresyjny na początku 
nie ustępował. Płakałam cały czas. Zdąży-
łam napisać list pożegnalny. W końcu po 
około dwóch tygodniach leki zaczęły dzia-
łać i poczułam się lepiej, a zupełnie dobrze 
poczułam się jeszcze tydzień później. Le-
karzom i współczesnej farmakoterapii za-
wdzięczam, że uratowali moje życie. Wtedy 
zaczął się mój proces akceptowania cho-
roby, leczenia, odnajdowania równowagi.

Zarówno w depresji, jak i chorobie afek-
tywnej dwubiegunowej ważne jest po-
łączenie farmakoterapii i psychotera-
pii. Czy Ty również zdecydowałaś się na 
psychoterapię?
Tak, chodziłam na terapię, ale początki też 
nie były łatwe, żeby zrozumieć zasadność 

takiej pomocy. Chodziłam na sesje niere-
gularnie, bo mania wracała. Innym razem 
przerywałam kontakt z terapeutką, bo de-
presja wracała. Bardzo mocno pracowa-
łam z lekarzem psychiatrą, żeby odnaleźć 
równowagę psychiczną. Teraz chodzę na 
terapię regularnie i wiem, że jest to bardzo 
ważne w procesie akceptacji siebie i cho-
roby. Terapia nauczyła mnie, jak być dla 
siebie najlepszą przyjaciółką. Zrozumiałam, 
jak ważne jest być dla siebie dobrym, ak-
ceptować siebie. Nauczyłam się też roz-
poznawać symptomy choroby i od razu na 
nie reagować.

Dziękuję, że podzieliłaś się z nami swo-
im doświadczeniem. Dziękuję, że jesteś 
ambasadorką naszej fundacji i poma-
gasz nam przełamywać stereotypy. Dla-
czego to ważne, żeby o chorobach psy-
chicznych mówić głośno i bez poczucia 
wstydu?
Trzeba o tym mówić głośno, żeby się nie 
wstydzić i sięgać po profesjonalną po-
moc! Moje poczucie wstydu, osamotnie-
nia w chorobie, zagubienia było tak wiel-
kie, że prawie tego nie przeżyłam – mimo 
ogromnej miłości moich bliskich, ich co-
dziennej troski o mnie i wsparcia, które mi 
okazywali. Miłością nie da się wyleczyć de-
presji ani manii, ale miłość bliskich i ich 
uważność na objawy choroby są kluczo-
we, by chorego przekonać do wizyty u le-
karza psychiatry. Dla mnie rozmowa z bli-
skimi o objawach, o tym, jak się czuję, 
była pierwszym krokiem do walki z cho-
robą. Dlatego mówmy o swoim cierpie-
niu psychicznym, szukajmy pomocy, bo 
dziś  - w XXI wieku - medycyna i specja-
liści wiedzą, jak nam pomóc. Trzeba dać 
sobie i im szansę. 

W moim przypadku kluczowe było le-
czenie w szpitalu psychiatrycznym, bo moje 
życie było zagrożone. Dopiero tam lekarze 
mieli szansę skutecznie mi pomóc. Tam też 
odnalazłam swoją drogę akceptacji siebie 
i choroby, bo poznałam ludzi, którzy mają 
podobne doświadczenia jak ja. Zrozumia-
łam, że nie jestem sama, jedyna na świe-
cie z moimi problemami. To było dla mnie 
ważne odkrycie. W szpitalu zaczęłam roz-
mawiać z obcymi ludźmi o moich stanach 
i zobaczyłam, jak ta rozmowa wiele mi daje. 
Wtedy obiecałam sobie, że będę publicznie 
mówić o moich stanach psychicznych, że-
by pomagać w ten sposób innym ludziom, 
żeby inspirować ich do leczenia - bez po-
czucia wstydu. Ale to mówienie jest waż-
ne i terapeutyczne też dla mnie. 

Dziękuję za rozmowę.
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Z ŻYCIA WZIĘTE

TAKIEGO STARTU KAMPANII JESZCZE NIE BYŁO, ALE MUSIAŁO BYĆ WYJĄTKOWO, BO TO JUBI-
LEUSZOWA - 15. EDYCJA. W EUROPEJSKIM DNIU WALKI Z DEPRESJĄ STANĘLIŚMY NA STARCIE 

1. CHARYTATYWNEGO BIEGU Z TWARZAMI DEPRESJI. NIE BYŁ TO WYŚCIG, ALE FORMA ZA-
CHĘTY DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRA JEST NIEZWYKLE WAŻNA W PROFILAKTYCE 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO. W NASZYM BIEGU KAŻDY BYŁ ZWYCIĘZCĄ.

 
Joanna Gabis-Słodownik

Dbanie o zdrowie psychiczne 
 to maraton, nie sprint
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300 osób - nie tylko z różnych 
zakątków Polski, ale i Euro-
py, zgłosiło się na nasz bieg! 
Jedni brali udział w tzw. bie-

gu wirtualnym i sami wyznaczali so-
bie trasę pięciu kilometrów, w miej-
scu, w którym byli 1 października. 
Drudzy przyjechali do Nadleśnictwa 
Chojnów koło Piaseczna i razem 
z nami wystartowali w biegu, albo 
marszu, leśnymi ścieżkami. 

To wydarzenie współorganizowa-
liśmy z Lasami Państwowymi, wielo-
letnim patronem honorowym naszej 
kampanii i partnerem wielu wydań 
naszego magazynu. 
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- Las to natura, a natura to zdro-

wie – zdrowie nie tylko fizyczne, ale-
także psychiczne. Las jest miejscem, 
gdzie możemy się dotlenić, gdzie 
można spacerować i uprawiać roz-
maite sporty – mówiła Magdalena 
Kapuścińska – p.o. zastępcy dyrek-
tora generalnego ds. nieruchomości 
i zamówień w Lasach Państwowych – 
zapraszając na 1. Charytatywny Bieg 
z Twarzami Depresji.

 Agnieszka Kobus-Zawojska, 
wicemistrzyni olimpijska z Tokio, 
ambasadorka Biegu z Twarzami De-
presji – nie ma wątpliwości, że sport 
jest ważnym elementem w walce 
o zdrowie psychiczne. 

- Ruch jest profilaktyką. To nie 
musi być wyczerpujący trening, to 
może być po prostu spacer. Mnie 
aktywność fizyczna uratowała. Mo-
głam się skupić na zadaniu, na ruchu, 
na ćwiczeniach. Kiedy po treningu 
kadry Polski wracałam do pokoju, 
w mojej głowie pojawiały się złe 
myśli. Uwielbiałam moje treningi. 
To była moja przestrzeń - wyznała 
Agnieszka Kobus-Zawojska.    

Głównym partnerem Biegu 
z Twarzami Depresji było Natio-
nale-Nederlanden. Marta Pokutyc-
ka-Mądrala – Rzecznik i Dyrektor 
Komunikacji Korporacyjnej ze świet-
nym wynikiem pokonała dystans 5 
kilometrów.

- Bardzo się cieszę, że promu-
jemy aktywność fizyczną. Ruch 
ma przełożenie na naszą psychikę, 
samopoczucie, także promujmy 
zdrowy styl życia. Ja się bardzo cie-
szę, że będę mogła pobiec z moim 
synem. Mam nadzieję, że to będzie 
jeden z pierwszych biegów, które bę-
dziemy razem z fundacją wspólnie 
kontynuować - powiedziała Marta 
Pokutycka-Mądrala. 

Na starcie biegu stanęły również 
przedstawicielki naszych partnerów 
biegu: Janssen Polska i Nestlé Polska. 

Blanka Mellová, Kierownik Centrum 
ds. Żywienia i Zdrowia z Nestlé, na 
konferencji prasowej poprzedzającej 
bieg, podzieliła się informacją doty-
czącą wpływu aktywności na życie 
najmłodszych. Jej firma organizuje 
program „Lekkoatletyka dla każde-
go” i wspiera 20 tysięcy dzieci regu-
larnie trenujących.  

- Dokładnie rok temu zrobiliśmy,-
wśród rodziców dzieci, które trenują 
z nami, ale też wśród rodziców dzieci, 
które nie trenują regularnie, badanie 
o tym, jak dzieci radziły sobie z CO-
VID-em. Rodzice dzieci regularnie 
trenujących potwierdzili, że dzieci 
były mniej apatyczne, lepiej sobie 
radziły, osiągały lepsze wyniki w na-
uce - podsumowała Blanka Mellová.

Fundacja Twarze Depresji już 
rozpoczęła przygotowanie do 2. edy-
cji biegu i ma zamiar uczynić z tego 
wydarzenia imprezę o charakterze 
cyklicznym. Będziemy przypominać, 
jak ważna jest aktywność fizyczna 
dla naszego zdrowia psychicznego. 
Udowodniono to w wielu badaniach. 
Brytyjscy naukowcy z University 
College w Londynie dowiedli, że 
uczniowie, którzy w wieku 12-16 lat 
byli najmniej aktywni fizycznie, po 
osiągnięciu pełnoletności częściej 
chorowali na depresję. Każda dodat-

kowa godzina spędzona na siedząco, 
przez 12-letnie dzieci, przyczyniła się 
do wzrostu ryzyka zachorowania na 
tę chorobę – średnio o 8%. W przy-
padku 14-latków ten wzrost sięgał 
11%!

Cały dochód ze sprzedaży pa-
kietów startowych i koszulek w 1. 
Charytatywnym Biegu z Twarzami 
Depresji został przeznaczony dla naj-
młodszych podopiecznych – dzieci 
i młodzieży, którzy w fundacji ko-
rzystają z bezpłatnej, zdalnej pomo-
cy psychologicznej i psychiatrycznej. 
Z dumą możemy poinformować, że 
udało się zebrać 13975,36 zł!

Nasi najmłodsi podopieczni to 
dzieci ze wsi i małych miejscowości, 
którzy poza naszą fundacją często nie 
mają szansy skorzystania z pomocy 
specjalisty zdrowia psychicznego, 
oraz dzieci z miast, gdzie czas ocze-
kiwania na konsultację z psychiatrą 
i psychologiem przekracza miesiąc 
(tak jest praktycznie w całym kraju). 
U nas dostają wsparcie od ręki, bez 
czekania w kolejkach.
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ZGODNIE Z NATURĄ

Leśna wyprawa 
dla głowy i ciała

O TYM, ŻE KONTAKT Z NATURĄ POZYTYWNIE WPŁYWA NIE TYLKO NA NASZE 
SAMOPOCZUCIE, ALE TAKŻE NA ZDROWIE PSYCHICZNE, WIEMY OD DAWNA. CHOROBY, 

WOJNA, PROBLEMY EKONOMICZNE – TO WSZYSTKO PRZYTŁACZA I CORAZ BARDZIEJ 
DOCENIAMY MOŻLIWOŚĆ WYCISZENIA SIĘ PODCZAS AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

NA ŁONIE NATURY. LASY SĄ MIEJSCEM DO TEGO STWORZONYM. 

Maciej Pawłowski
rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie. Absolwent Wydziału 
Leśnego SGGW w Warszawie. Od ponad 10 lat zajmuje 
się sprawami edukacji leśnej i komunikacji ze 
społeczeństwem. 

FELIETON

Maciej 
Pawłowski 

L as pomaga nam obniżyć 
poziom kortyzolu – czyli 
hormonu stresu, a także 
zrelaksować się, krótko 

mówiąc: zadbać o swoje zdrowie psy-
chiczne. Dlatego Lasy Państwowe od 
lat wspierają działania Fundacji Twarze 
Depresji. W tym roku objęliśmy patro-
natem honorowym dwie edycje ogól-
nopolskiej kampanii społecznej „Twarze 
depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. 

Szczególnym wydarzeniem był  
1. Charytatywny Bieg z Twarzami De-
presji, który zorganizowaliśmy wspólnie 

z fundacją, w Europejskim Dniu Walki 
z Depresją. Na starcie biegu w Nad-
leśnictwie Chojnów stanęło prawie 
150 uczestników. Czekała na nich 
5-kilometrowa trasa, wiodąca przez 
malownicze tereny uroczyska Zimne 
Doły. Czas pokonania trasy nie grał roli, 
liczyło się zaangażowanie. Jedni bie-
gli, inni maszerowali. Każdy uczestnik 
naszego wydarzenia był zwycięzcą i na 
mecie otrzymał medal. Wśród startu-
jących nie zabrakło również leśników 
z różnych stron Polski. Wspólnie poka-
zaliśmy, że warto się ruszyć, by zadbać 
o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, 
a przy okazji wesprzeć podopiecznych 
fundacji, bo cały dochód ze sprzeda-
ży pakietów startowych na bieg został 
przeznaczony na konsultacje psycholo-
giczne dla dzieci i młodzieży. Spotkaniu 
w Zimnych Dołach towarzyszył piknik 
psychoedukacyjny. Była okazja do 
rozmów z leśnikami na temat ich pracy 

i z terapeutami, którzy na co dzień pra-
cują z  osobami dotkniętymi depresją.

Piękna pogoda, kolorowy jesienny 
las oraz energia płynąca od organiza-
torów sprawiły, że wszyscy opuszczali 
polanę uśmiechnięci i zmotywowani do 
działania, mimo fizycznego zmęczenia.

Warto wziąć przykład z uczestników 
biegu i spróbować znaleźć w swoim 
grafiku czas na regularne wizyty w le-
sie, połączone z aktywnością fizyczną. 
Nasze ciało i umysł z pewnością się za 
to odwdzięczą.

PARTNER FUNDACJI: 
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Razem 
dla zdrowia psychicznego

NATIONALE-NEDERLANDEN OD DWÓCH LAT WSPÓŁPRACUJE Z FUNDACJĄ
TWARZE DEPRESJI. RAZEM AKTYWNIE DZIAŁAMY W KONTEKŚCIE ZDROWIA
PSYCHICZNEGO I PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW NA TEN TEMAT. 

PIERWSZĄ NASZĄ WSPÓLNĄ AKCJĄ BYŁ PROGRAM ZDALNEJ POMOCY 
PSYCHOONKOLOGICZNEJ, A GDY WYBUCHŁA WOJNA W UKRAINIE TEŻ RAZEM RUSZYLIŚMY 

ZE WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM SKIEROWANYM DO OBYWATELI UKRAINY.

Od lat aktywnie włączamy się 
i inicjujemy wiele akcji z za-
kresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Celem 

podejmowanych przez nas działań jest 
m.in. podnoszenie jakości życia Pola-
ków oraz edukacja na temat profilaktyki 

zdrowotnej. Współpraca z Fundacją Twa-
rze Depresji była jedną z inicjatyw, która 
umożliwiła nam realizację tych misji. 

Dzięki uruchomionemu programowi 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psycholo-
gicznej dla chorych na raka, ich rodzin, 
a także dla osób zagrożonych chorobą 
onkologiczną, zrealizowano już 1746 kon-
sultacji (od czerwca 2021 do listopada 
2022). Z kolei w ramach programu „Twa-
rze depresji dla Ukrainy” zrealizowano już 
2761 konsultacji psychologicznych i psy-
chiatrycznych (dane do końca listopada 
2022). Program ten fundacja razem z nami 
uruchomiła w pięć dni od wybuchu woj-
ny i jesteśmy jego głównym partnerem. 
To ważne wsparcie, które przynosi realne 
korzyści. Aż 97% osób, które skorzystały 
z tej pomocy, oceniło, że była ona istotna 
w ich procesie powrotu do równowagi 
psychicznej.

W trudnym położeniu znaleźli się także 
polscy nauczyciele, którzy stanęli przed 
całkowicie nowym wyzwaniem, gdy do 
szkół dołączyły tysiące dzieci z Ukrainy. 
Cieszy nas, że z programu „Twarze depre-
sji dla Szkół” już skorzystało 436 pracow-
ników oświaty, a przygotowaną w ramach 
programu broszurę psychoedukacyjną 

otrzymało również 380 nauczycieli, którzy 
zgłosili się do programu „Twarze depresji 
dla warszawskich nauczycieli”.

Razem z fundacją pracujemy także 
nad podnoszeniem świadomości spo-
łecznej i przeciwdziałaniem stygmatyza-
cji. Od trzech edycji jesteśmy partnerem 
ogólnopolskiej kampanii „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję”. Zostaliśmy rów-
nież partnerem głównym 1. Charytatywne-
go Biegu z Twarzami Depresji, w którym 
wzięło udział ponad 300 osób (w biegu 
wirtualnym i w lesie). Wysiłek fizyczny jest 
bardzo ważnym elementem profilaktyki 
zdrowia psychicznego. Cieszymy się, 
że te wszystkie działania przyniosły i na-
dal niosą realną pomoc, tym którzy jej 
potrzebują. 

FELIETON

PARTNER FUNDACJI: 

Marta Pokutycka-
-Mądrala

Marta Pokutycka-Mądrala 
 
dyrektor komunikacji korporacyjnej  
Nationale-Nederlanden. Odpowiada w ramach pionu 
HR za komunikację korporacyjną, wewnętrzną 
ukierunkowaną na budowanie doświadczeń 
pracowników, działania z zakresu budowania marki 
pracodawcy, CSR’u  oraz Public Affairs. Pełni również 
rolę rzecznika prasowego dla spółki ubezpieczeniowej   
i emerytalnej Nationale-Nederlanden. 

INSPIRUJEMY
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Działanie długofalowe 
ma sens    

TRUDNO BYĆ OBOJĘTNYM NA CIERPIENIE I OBRAZY WOJNY. ZARAZ PO JEJ WYBUCHU 
BYŁO DLA NAS OCZYWISTE, ŻE CHCEMY ZAANGAŻOWAĆ SIĘ 

W POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY. DLATEGO ZAWNIOSKOWAŁAM 
DO FUNDACJI AIR LIQUIDE O WSPARCIE FINANSOWE DZIAŁAŃ FUNDACJI TWARZE 

DEPRESJI, KTÓRA NATYCHMIAST RUSZYŁA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ. 

INSPIRUJEMY

PARTNER FUNDACJI: 

Anna Bochenek

pracuje na stanowisku Starszego Specjalisty ds. 
Komunikacji w Air Liquide Global E&C Solutions Poland 
S.A., zaangażowana w działalność społeczną i 
charytatywną, inicjuje i wdraża inicjatywy na rzecz 
lokalnych społeczności w swojej firmie.

C oś, co zdecydowanie od-
różnia Fundację Air Liquide 
od innych fundacji, to wy-

jątkowe połączenie działań na rzecz 
osób potrzebujących z zaangażowa-
niem pracowników. To właśnie w od-
powiedzi na zainicjowane przez pra-
cowników różnorodne formy wsparcia 
lokalnych społeczności Fundacja Air 
Liquide podejmuje działania i przekłada 
je na realną pomoc. 

Trauma wojenna, zespół stresu 
pourazowego, depresja i wiele innych 
problemów psychicznych diagnozują 
specjaliści pracujący przy programie 
zdalnych konsultacji psychologiczno-
-psychiatrycznych dla obywateli Ukra-
iny. Potrzeby są ogromne. Codziennie 
odbywają się dziesiątki rozmów online, 
które pokazują, w jak trudnej sytuacji 
nie tylko materialnej, ale i psychicznej 
są osoby uciekające przed wojną - i te, 
które od miesięcy żyją w kraju ogarnię-
tym konfliktem zbrojnym. To niezwykle 
istotne, żeby ludzie otrzymali pomoc jak 
najszybciej. Dzięki działaniom Fundacji 
Twarze Depresji tak właśnie jest i cieszy-
my się, że Fundacja Air Liquide może do 
tego się przyczynić. 

Dzięki wsparciu finansowemu na-
szej firmy miesięcznie finansujemy 87 
konsultacji psychologicznych w ramach 
programu „Twarze depresji dla Ukrainy”. 
Mamy nadzieję, że pomoc udzielona 
ukraińskim uchodźcom ochroni ich 
przed skutkami traumy wojennej. Wiemy 
też, że to wsparcie, żeby było skutecz-
ne, musi być długofalowe, stąd nasze 
zaangażowanie trwające od miesięcy.

 Edukacja na temat zdrowia psy-
chicznego jest niezwykle istotna 
i szczególnie teraz powinna ona trafić 
do obywateli Ukrainy. Dlatego nie mie-
liśmy wątpliwości, że warto wesprzeć 
fundację także w nagłośnieniu 15. edycji 
kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję.”, która ruszyła w paździer-
niku. Dzięki naszemu zaangażowaniu 
finansowemu kampania, która w tej 
edycji dotyczy leczenia depresji dzie-
ci i młodzieży, mogła być prowadzona 
również w języku ukraińskim. Informa-
cja o programie i o konieczności dbania 
o zdrowie psychiczne, dzięki plakatom 
widocznym w Krakowie, Warszawie, czy 
Łodzi – także w języku ukraińskim - do-
tarła do jeszcze większej liczby osób. 

Anna Bochenek 
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Jestem silna…
dlatego się leczę

„ONA CIĄGLE ŚPI. JA OGARNIAM DZIECI, A ONA ŚPI”, „RAZ POSPRZĄTAŁAM, DRUGI RAZ, ALE 
ILE MOGĘ ZA NIĄ SPRZĄTAĆ?”, „WYSTARCZYŁ TELEFON, A MIAŁABY PRACĘ/MIESZKANIE 

I SPRAWA BYŁABY ZAŁATWIONA”. ŻAL O NIEADEKWATNE ZACHOWANIA, CZY MOŻE 
NIEZAUWAŻONA DEPRESJA, ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO?  

TO NIE BYŁ ŁATWY ROK – ZARÓWNO DLA UKRAIŃCÓW, JAK I POLAKÓW. 

INSPIRUJEMY

Ja tylko spytałam, dlaczego krzy-
czała”, „To naprawdę jest takie 
trudne, aby pamiętać o telefonie, 
spotkaniu?”. Takie zdania, pytania 

dotyczące funkcjonowania uchodźców 
z Ukrainy można usłyszeć od niektórych 
osób. W Polsce rośnie świadomość i wie-
dza na temat depresji oraz zrozumienie 
dla osób na nią chorujących. Jednak 
pomimo tego, w pierwszych miesiącach 
inwazji rosyjskiej na Ukrainę, nieadekwatne 
zachowania uchodźczyń nie były odbie-
rane w kontekście możliwego chorowania 
na depresję, czy PTSD, a częściej przez 

pryzmat różnic kulturowych, charakteru, 
braku dobrej woli. 

Przyjmowaliśmy pod dach obce oso-
by. W większości nie znaliśmy ich wcze-
śniej. Nie wiemy, jakie były i dlatego tak 
trudno dostrzec jest pierwsze symptomy 
choroby. Kolejne wyzwanie, przed którym 
stanęły osoby, które już zorientowały się, 
że dzieje się coś niedobrego, to przeko-
nanie osoby doświadczającej problemów 
psychicznych, żeby poszukała fachowej 
pomocy. Co oczywiście w obcym pań-
stwie nie jest proste choćby z powodu 
bariery językowej, czy wysokich cen 
odpłatnych konsultacji z psychiatrami 
i psychologami. 

Dlatego też, kiedy Fundacja Eduka-
cji dla Demokracji uruchamiała Program 
„Wspieramy Ukrainę”, to właśnie wsparcie 
psychologiczne osób przybyłych z Ukra-
iny szybko stało się jednym z priorytetów 
konkursu grantowego. Jego beneficjen-
tem jest Fundacja Twarze Depresji, która 
w pięć dni po wybuchu wojny zorganizo-
wała pomoc psychologiczną, psychia-
tryczną online i zebrała grupę specjalistów, 
mówiących po ukraińsku oraz rosyjsku. 

Cieszymy się, że Fundacja Twarze 
Depresji, realizując projekt „Twarze de-
presji dla uchodźców z Ukrainy”, znalazła 
się w gronie organizacji korzystających 
z naszego Programu. Dzięki profesjona-
lizmowi i świadczeniu wsparcia w języku 

ojczystym osób, które pomocy potrzebu-
ją, jesteśmy spokojni o powodzenie tego 
projektu. Dziękujemy!

Zapraszam do odwiedzenia naszej 
strony:
https://fed.org.pl/wspieramy-ukraine

PARTNER FUNDACJI: 

Martyna Bogaczyk

prezeska Fundacji Edukacja dla Demokracji prowadzącej 
Program „Wspieramy Ukrainę”.

Martyna 
Bogaczyk
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Dbamy o kondycję 
psychiczną   

PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA KAŻDEGO Z NAS ORAZ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ TO 
CEL I AMBICJA NASZEJ FIRMY. WSPARCIE PRACOWNIKÓW NESTLÉ POLSKA POPRZEZ 

WYPOSAŻENIE ICH W WIEDZĘ, KOMPETENCJE I NARZĘDZIA, KTÓRE POMOGĄ ŻYĆ 
W ZDROWIU, TO JEDEN Z NASZYCH PRIORYTETÓW. 

INSPIRUJEMY

PARTNER FUNDACJI: 

Blanka Mellová

Kierownik Centrum ds. Żywienia i Zdrowia w Nestlé 
Polska S.A. Od początku swojej kariery zawodowej 
związana z obszarem obsługi klienta i konsumenta. 
Zbudowała dział Serwisu Konsumenta w Nestlé Polska. 
Od 17 lat rozwija nowe projekty związane z promocją 
zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia. Wspiera 
programy edukacyjne i społeczne, m.in. skierowane do 
dzieci i młodzieży, ale również do pracowników firmy. 

O d lat organizujemy progra-
my i inicjatywy wspierają-
ce naszych pracowników 

w dbaniu o zdrowie fizyczne oraz kon-
dycję psychiczną. Wierzymy, że umie-
jętności w tym obszarze przekładają 
się na budowanie nawyków, które mają 
pozytywny wpływ na samopoczucie, 
a następnie pomagają osiągać pełnię 
swoich zawodowych możliwości i za-
owocują efektywną pracą zespołów. 

Dwa lata temu uruchomiliśmy program 
pracowniczy „Dbamy o kondycję psy-
chiczną”, którego filarem jest tworzenie 
środowiska pracy wspierającego utrzy-
manie dobrego samopoczucia psy-
chicznego oraz budowanie świadomo-
ści w tym obszarze i przede wszystkim 
indywidualne wsparcie pracowników 
w potrzebie. Jesienią tego roku w anoni-
mowej ankiecie zapytaliśmy ich o opinię 
na temat programu. Według 87% ankie-
towanych firma organizuje angażujące 
inicjatywy, wspierające ich w obszarze 
wellbeingu i kondycji psychicznej oraz 
- co jest dla nas bardzo budujące - aż 
44% zadeklarowało, że działania w ra-
mach naszego programu zainspirowa-
ły ich do wprowadzenia konkretnych 
zmian w stylu życia. Wsparcie naszych 
pracowników i ich rodzin jest ważne, ale 
w obliczu ogromnch potrzeb, szczegól-
nie związanych z udzieleniem pomocy 
dzieciom i młodzieży, mającym utrud-
niony dostęp do psychologów, psy-
chiatrów, postanowiliśmy też nawiązać 
współpracę z Fundacją Twarze Depresji 

i wesprzeć 15.edycję kampanii społecz-
nej oraz 1. Charytatywny Bieg z Twa-
rzami Depresji. Prezes fundacji Anna 
Morawska-Borowiec razem z ambasa-
dorką biegu i kampanii, wicemistrzynią 
olimpijską Agnieszką Kobus-Zawojską 
spotkały się też z naszymi pracownika-
mi na specjalnym webinarze i porozma-
wiały o depresji oraz aspektach życia 
z tą chorobą. W czasach nieustannych 
zmian i nowych wyzwań taka pomoc 
może okazać się nieoceniona dla każ-
dego z nas.

Blanka Mellová
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Zdrowie psychiczne 
w centrum naszego zainteresowania 

JANSSEN POLSKA OD LAT PROWADZI DZIAŁANIA EDUKACYJNE, 
MAJĄCE NA CELU SZERZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. 
AKTYWNIE ANGAŻUJEMY SIĘ W AKCJE, KTÓRE WSPIERAJĄ PACJENTÓW Z DEPRESJĄ, 

DLATEGO INICJATYWY FUNDACJI TWARZE DEPRESJI SĄ NAM BLISKIE.

INSPIRUJEMY

PARTNER FUNDACJI: 

W tym roku byliśmy part-
nerem 15. edycji ogól-
nopolskiej kampanii 
społecznej „Twarze 

depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, 
1. Charytatywnego Biegu z Twarzami 
Depresji. Wspieraliśmy też, przez kilka 
miesięcy, program bezpłatnej zdalnej 
pomocy psychologicznej i psychia-
trycznej dla osób dorosłych w kryzysie 
psychicznym, a także wydanie bezpłat-
nego magazynu edukacyjnego „Twarze 
depresji” oraz cykl sześciu bezpłatnych 

Anna Szopa

Anna Szopa

Lead of Patient Engagement & Advocacy  
w Janssen-Cilag Polska od sierpnia 2017, 
odpowiedzialna za wspieranie kluczowych projektów 
zorientowanych na pacjentów, rozwijanie  
i utrzymywanie relacji z Organizacjami Pacjenckimi oraz 
zwiększanie wiedzy polskich pacjentów. Współprze-
wodnicząca Grupy Strategicznej Patient Empowerment 
w INFARMA zajmującej się profesjonalizacją PAG.

webinarów z udziałem wybitnych spe-
cjalistów zdrowia psychicznego, które 
są dostępne na stronie: https://twa-
rzedepresji.pl/webinary/.

Wszystkie te inicjatywy są bardzo 
cenne dla pacjentów, co jest dla nas 
ważne.  Nie tylko zwracają uwagę na 
chorobę, ale jednocześnie pozwalają 
być bliżej pacjentów, solidaryzować się 
z nimi i pokazywać, że chory nie jest 
sam. W Janssen wiemy, że leczenie 
depresji bywa długą i trudną drogą, 
a obecność i zaangażowanie bliskich  
ma ogromny wpływ na proces leczenia. 

Zaburzenia psychiczne i schorze-
nia układu nerwowego są obecnie 
jednym z najpilniejszych globalnych 
wyzwań zdrowotnych. W Janssen zda-
jemy sobie sprawę z cierpienia, jakie 
te choroby mogą powodować u osób 
nimi dotkniętych, jak oddziałują na ich 

bliskich, a także z problemów społecz-
nych, jakie powodują. Od niemal 70 lat 
specjalizujemy się w walce z chorobami 
psychicznymi. Nieustannie pracujemy 
nad innowacyjnymi terapiami neuro-
logicznymi, które w znaczący sposób 
zmieniają życie pacjentów i podejście 
do leczenia zaburzeń psychicznych.

FELIETON
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Paulina Dymalska

Senior Communications & CSR Specialist Pratt & Whitney Kalisz. Od 2016 roku  
w Pratt & Whitney zajmuje się komunikacją i odpowiedzialnością społeczną, współpracuje  
z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi. 

O postępującym kryzysie 
mówią już zresztą nie tyl-
ko dzisiejsze statystki, ale 
także prognozy na przy-

szłość, które mentalny dobrostan traktują 
jako ważny czynnik wpływający na wiele 
aspektów naszego życia. Skomplikowane 
zależności łączące ze sobą obecny świat 
skłaniają do refleksji nad nieoczywistymi 
powiązaniami, które, oddziałując na sie-
bie, formują naszą codzienność. Takie 
holistyczne podejście sprawia, że coraz 
częściej przyglądamy się ryzykom zwią-
zanym np. z cyfryzacją, polaryzacją, czy 
kryzysem klimatycznym pod kątem m.in. 
zdrowia psychicznego.

Podobną kategorię myślenia syste-
mowego warto mieć na uwadze w kwestii 
odpowiedzialności społecznej biznesu. 
Nasze bezpieczeństwo w pracy jest dziś 
także związane z tym, jak się w niej czuje-
my. Firma jest także częścią lokalnej spo-
łeczności, w której wszyscy na co dzień 
funkcjonujemy i z którą współpracujemy.

W tym roku w Pratt & Whitney Polska 

PARTNER FUNDACJI: 

Jarosław Majewski

menedżerem DE&I (zróżnicowanie, sprawiedliwe traktowanie i włączanie) dla czterech 
zakładów Pratt & Whitney w Polsce.  Obszar ten obejmuje również zagadnienia związane 
ze zdrowiem, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu na tle zdrowia psychicznego. 

Siła współdziałania 
OSTATNIE LATA DYNAMICZNIE ZAPOCZĄTKOWAŁY TRANSFORMACJĘ SPOSOBU, 

W JAKI PRACUJEMY WYRAŹNIE ZAZNACZAJĄC PRZY TYM WAGĘ RELACJI
I PARTNERSTWA W SPOŁECZNOŚCIACH. WPŁYW PANDEMII NA KONDYCJĘ ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO JEST I BĘDZIE PRZEDMIOTEM WIELU BADAŃ. 

udało się zrealizować wiele ciekawych 
inicjatyw, w zakresie edukacji, czy też 
wspomnianego wsparcia lokalnych spo-
łeczności. Bardzo ważne było dla nas 
udzielenie pomocy osobom z Ukrainy, 
zapewnienie im m.in. odpowiedniego 
wsparcia psychologicznego. Współpra-
ca z organizacjami pozarządowymi w tym 
obszarze może być przykładem siły tkwią-
cej w partnerstwach. 

Paulina Dymalska

W czerwcu minął pierw-
szy rok od wprowa-
dzenia w naszej firmie 
„Harmonii”- programu 

szerokiego wsparcia dla pracowników 
i ich rodzin obejmującego konsultacje 
psychologiczne, doradztwo finansowe, 
prawne itp. Dodatkowo w marcu, tuż po 
wybuchu wojny w Ukrainie, odbyły się 
specjalne sesje z psychologiem, dedy-

kowane osobno pracownikom, przełożo-
nym, a nawet menedżerom z USA i Ka-
nady zarządzającym zespołami z Polski. 

Jesienią po raz drugi zorganizowaliśmy 
Tydzień Zdrowia Psychicznego, w którym 
przekazaliśmy pracownikom materiały 
edukacyjne o sposobach radzenia sobie 
z wyzwaniami obecnego świata i porad-
niki na temat rozpoznawania zagrożeń 
dla zdrowia psychicznego.Zaprosiliśmy 
ich także na webinar na temat pamięci 
i spotkanie z aktorem i ambasadorem 
Fundacji Twarze Depresji - Marcinem Bo-
sakiem, poświęcone depresji. Był to także 
czas, w którym nasi pracownicy dzielili się 
swoimi historiami i przemyśleniami.  

Niedawno powstała także kolejna 
grupa pracownicza ERG (ang. Employ-
ee Resource Group), działająca pod na-
zwą Adapt, która będzie zajmować się 
edukacją zdrowotną pracowników oraz 
zapewnieniem dobrego samopoczucia 
i przynależności osobom zmagającym 
się z różnymi problemami zdrowotnymi.

Jarosław Majewski
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Zapewnić bezpieczeństwo  
TO TRUDNY CZAS – ZARÓWNO DLA PRACODAWCÓW, JAK I PRACOWNIKÓW. 

COVID, LOCKDOWN, WOJNA W UKRAINIE, A TERAZ WYSOKA INFLACJA I OBAWY, 
CZY UDA SIĘ OPŁACIĆ RACHUNKI. ŻYJEMY W CIĄGŁYM POCZUCIU ZAGROŻENIA 

I NIEPEWNOŚCI. NASZA FIRMA NA POCZĄTKU PANDEMII STANĘŁA PRZED OGROMNYM 
WYZWANIEM, JAKIM  BYŁO I NADAL JEST ZAPEWNIENIE PRACOWNIKOM 

WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO.

INSPIRUJEMY

PARTNER FUNDACJI: 

Katarzyna Nowaczyk

praktyk biznesu, posiadająca ponad 20-letnie 
doświadczenie w kształtowaniu oraz realizacji strategii 
z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim.  W firmie 
Grant Thornton odpowiedzialna m.in. za pozyskiwanie  
i rozwój talentów oraz kształtowanie angażującego 
środowiska pracy. 

M amy świadomość, że 
w obecnych czasach 
poczucie bezpieczeń-
stwa jest istotnym 

elementem, kształtującym atmosfe-
rę w pracy, ale również wpływającym 
na jej jakość i jakość obsługi Klienta.  
W związku z tym w pierwszej kolejności 
wprowadziliśmy szereg inicjatyw w za-
kresie zdrowia psychicznego. 

Rozpoczęliśmy współpracę z Fun-
dacją Twarze Depresji, która zorganizo-
wała dla naszych pracowników webinar 

z udziałem Marcina Bosaka. Aktor po-
dzielił się z nami swoją osobistą histo-
rią walki z depresją. Chcieliśmy z jednej 
strony oswoić naszych pracowników 
z tą chorobą, żeby przestała ona być te-
matem tabu. Z drugiej strony chcieliśmy 
zmobilizować do działania tych, którzy 
być może powinni zrobić pierwszy krok 
w zdiagnozowaniu i leczeniu depre-
sji. Tematyka zainteresowała szerokie 
grono pracowników. Ponad połowa 
zatrudnionych osób wzięła udział w we-
binarze. Po nim zapewniliśmy im moż-
liwości skorzystania z indywidualnych 
zdalnych konsultacji ze specjalistami 
fundacji. Z tej możliwości skorzystało 
kilkudziesięciu naszych pracowników, 
a kilkunastu z nich zdecydowało się - po 
otrzymaniu diagnozy - na rozpoczęcie 
leczenia i terapii.  

Pozytywny odbiór tego przedsię-
wzięcia skłonił nas do podjęcia stałej 
współpracy z fundacją. Uruchomiony 
został kanał komunikacji z psycholo-
gami, poprzez który w sposób anoni-
mowy i komfortowy każdy pracownik 
może skorzystać z pomocy interwen-
cyjnej. Jednocześnie zostaliśmy partne-
rem wydania magazynu edukacyjnego 
„Twarze depresji” nr 7/2022, w którym 
nasza koleżanka Natalia podzieliła się 
z czytelnikami swoją historią w artykule 

„Depresja ma moją twarz. Zerwałam 
z mitem, że choroba psychiczna to 
żółte papiery”. Tekst ten był następnie 
przedrukowany w popularnym portalu 
„Medonet” i spotkał się z bardzo pozy-
tywnym odbiorem.

Bliska współpraca z fundacją poka-
zała nam, jak wiele ważnego i dobrego 
jest jeszcze do zrobienia chociażby 
w obszarze pomocy dzieciom cier-
piącym na depresję, a pozbawionym 
środków na finansowanie terapii. W ra-
mach inicjatyw CSR-owych firma Grant 
Thornton zdecydowała się przekazać 
fundacji darowiznę na ten właśnie cel. 
Warto podkreślić, że sami Pracownicy 
zdecydowali, aby nasza firma wsparła 
właśnie program Fundacji Twarze De-
presji bezpłatnej, zdalnej pomocy psy-
chologicznej i psychiatrycznej dla dzieci 
i młodzieży.

Katarzyna 
Nowaczyk
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Prawie 7000 bezpłatnych konsultacji przeprowadzili psychologowie 
i psychiatrzy z podopiecznymi Fundacji Twarze Depresji: dziećmi, młodzieżą, 
kobietami w ciąży i po porodzie, osobami chorymi onkologicznie, dorosłymi 
w stanie kryzysu psychicznego – Polakami i Ukraińcami. Liczba imponująca 
i napawa nasz zespół dumą, ale też skłania do smutnych refleksji. Za tą liczbą 
kryją się tysiące bardzo osobistych historii, ludzkich dramatów i zmagań 
w trudnej walce o nadzieję, o zdrowie psychiczne. 

To historie dzieci, które nie widzą sensu i szansy na lepsze jutro. 
Zrezygnowanych, zagubionych rodziców, którzy nie wiedzą już gdzie szukać 
pomocy, bo w poradniach zdrowia psychicznego najbliższy wolny termin 
jest za kilka miesięcy albo – choć brzmi to jak absurd – za dwa lata! To 
historie chorych na raka, którzy potrzebują wsparcia „na już”, żeby móc 
walczyć o życie, ale na konsultacje psychoonkologiczne też trzeba czekać 
w długich kolejkach. To trudne historie kobiet ciężarnych i załamanych mam, 
które potrzebują natychmiast pomocy, bo uważają, że nie dadzą rady zająć 
się dzieckiem, że ich życie nie ma sensu. Nie ma tygodnia, w którym nie 
byłoby kryzysowej interwencji naszych specjalistów, czyli takiej, która jest 
walką o ludzkie życie podczas zamiaru samobójczego. 

Z Fundacją Twarze Depresji kontaktują się także bliscy osób, które 
chorowały na depresję i które odebrały sobie życie. „Mojego męża nie 
udało się uratować, ale może inna rodzina, dzięki Waszemu wsparciu, zdoła 
to zrobić.” – dostajemy takie maile z informacją, że na konto fundacji trafiły 
pieniądze, które bliscy chorych na depresję zbierali na pogrzebie i chcą, 
żeby były przeznaczone na bezpłatne, zdalne konsultacje psychologiczne 
i psychiatryczne. 

I tak jest. Każda złotówka od darczyńców przeznaczona jest na konsultacje. 
Nasi specjaliści nie tylko leczą, zapewniają pomoc psychologiczną, ale też 
przywracają nadzieję, którą w zderzeniu z obecną rzeczywistością tak łatwo 
stracić. Specjaliści fundacji często  prowadzą rozmowy ratujące nie tylko 
zdrowie, ale i życie. Dla osób w kryzysie są jedyną szansą na ratunek. U nas 
otrzymują pomoc bez stania w kolejkach. Natychmiast. 

Nie oceniaj... Dołącz! 
Joanna 

Gabis-Słodownik

 Nie ma tygodnia, 
w którym nie byłoby 
kryzysowej interwencji 
naszych specjalistów, 
czyli takiej, która jest 
walką o ludzkie życie 
podczas zamiaru 
samobójczego. 






