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„...ŻYĆ, NIE UMIERAĆ!” 

 
W styczniu 2006 roku Polfa Kutno, należąca do koncernu IVAX, zainaugurowała 

ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „...żyć, nie umierać”. Jej celem jest szeroko 

zakrojona działalność społeczna i edukacyjna w dziedzinie psychiatrii. Kampania ma 

zwrócić uwagę opinii publicznej, że depresja bywa chorobą śmiertelną oraz pokazać, jakie 

kroki należy podjąć, aby uchronić chorego przed popełnieniem samobójstwa.  

 

Wszystkie działania wspierać będą wybitne autorytety medyczne w dziedzinie psychiatrii,  

m.in. prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski, z Katedry Psychiatrii AM w Poznaniu, dr n. med. 

Dominika Dudek, z Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej UJ czy dr Janusz Krzyżowski – 

autor wielu publikacji dotyczących problemu depresji i samobójstw. 
 

Partnerem kampanii społecznej „...żyć, nie umierać” jest Fundacja ITAKA. W ramach 

współpracy prowadzone są telefoniczne dyżury lekarzy psychiatrów przy Antydepresyjnym 

Telefonie Zaufania 22 654 40 41. Aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, odnowiona 

została strona www.leczdepresje.pl. Korzystanie z serwisu ułatwia teraz przejrzysty układ 

graficzny. Na stronie znalazła się zaktualizowana lista Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Zainteresowani mogą, droga mailową, zadawać psychiatrom pytania dotyczące depresji i jej 

konsekwencji, a także uzyskać informację gdzie szukać pomocy. 
 

Ponieważ statystyki Komendy Głównej Policji od wielu lat wskazują, że najwięcej samobójstw 

popełniają mieszkańcy wsi – gdzie dostęp do lekarzy psychiatrów jest ograniczony, zostaną 

zorganizowane na tych terenach szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy  

w środowiskach wiejskich cieszą się największym zaufaniem pacjentów. W wybranych 

ośrodkach w Polsce, specjaliści psychiatrzy będą szkolić, jak rozpoznawać „osobowości 

depresyjne”, jak udzielać pomocy osobom z myślami samobójczymi, będą również wskazywać 

sposoby przełamywania tabu związanego ze stygmatem choroby psychicznej. Szkolenia zostaną 
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zorganizowane na terenach o najwyższej stopie bezrobocia, gdzie zazwyczaj popełnianych  

jest najwięcej samobójstw.  
 

Jednym z elementów kampanii „...żyć, nie umierać”, będzie również współpraca z dziennymi 

oddziałami szpitali psychiatrycznych. IVAX Pharma Poland wyposaży w podstawowe materiały 

do terapii i artykuły biurowe, wybrane placówki w całej Polsce.  
 

Polfa Kutno to dynamicznie rozwijająca się firma farmaceutyczna istniejąca na polskim rynku 

od 70 lat. Od końca 2004 roku właścicielem i inwestorem branżowym Polfy Kutno jest 

amerykański koncern farmaceutyczny IVAX Corporation. Polfa Kutno IVAX od wielu lat 

prowadzi działalność na rzecz organizacji zajmujących się niesieniem pomocy. Oprócz 

wspierania podmiotów i organizacji działających w Kutnie (hospicjum, placówki opiekuńczo-

edukacyjne, Kutnowski Dom Kultury), firma współpracuje z fundacjami zajmującymi się 

działalnością charytatywną: Caritas i Polską Akcją Humanitarną..  
 

Działająca od 1999 roku Fundacja ITAKA, niesie pomoc zaginionym, ich rodzinom  

oraz osobom zagrożonym zaginięciem. Nie tylko poszukuje zaginionych, ale także udziela 

porad prawnych i socjalnych oraz wsparcia psychicznego. Wśród podopiecznych Fundacji,  

są nie tylko osoby zagrożone zaginięciem lub ich rodziny, ale również ludzie z różnymi 

problemami życiowymi i psychicznymi, w tym wielu potencjalnych samobójców. 
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