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Ogólnopolska kampania społeczna FORUM PRZECIW DEPRESJI

Firmy Servier Polska i Fundacji Itaka

Kampania społeczna FORUM PRZECIW DEPRESJI została zorganizowana przez firmę Servier Polska przy współpracy z Fundacją  
Itaka − Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która m.in. udziela pomocy i wsparcia osobom zmagającym się z problemem depresji.

Bo depresja nie jest jedynie chwilowym obniżeniem nastroju, brakiem zainteresowania otaczającym światem i niechęcią do po-
dejmowania aktywności. Jest przewlekłym zaburzeniem, dotykającym wszystkie środowiska i grupy zawodowe bez względu na 
status społeczny i poziom życia, schorzeniem powracającym coraz częściej i coraz silniej. Jest chorobą. Pociąga za sobą nie tylko 
osobiste zmagania osoby chorej, ale również dramat rodziny. Zaburzenia depresyjne są rozpatrywane jako problem medyczny, 
społeczny i ekonomiczny. 

Kampania Forum Przeciw Depresji ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie depresji, uświadomienie społeczeństwu, 
że depresja stanowi jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Nie jest to stan, który mija, ale cho-
roba, którą trzeba leczyć. Ma także pomóc przełamać opór i niechęć osób chorych i ich rodzin przed zgłoszeniem się 
do lekarzy, terapeutów i grup wsparcia. Forum Przeciw Depresji to także edukacja lekarzy aktywnie rozpoznających  
i leczących depresję oraz upowszechnienie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania i strony www.forumprzeciwdepresji.pl 

Środowisko medyczne od dawna stara się poszerzyć wiedzę Polaków w zakresie przyczyn, objawów i sposobów leczenia de-
presji. Organizatorzy Forum Przeciw Depresji postanowili wzmocnić ten przekaz i poszerzyć grono jego odbiorców. Wsparcia 
ich działaniom udzieliła jedna z najlepszych polskich aktorek, Jolanta Fraszyńska podejmując się roli Ambasadora Kampanii  
Forum Przeciw Depresji. Jolanta Fraszyńska jest znana między innymi z filmów „Skazany na bluesa”, „Ławeczka”, „Pora na cza-
rownice” czy komedii „Kiler−ów 2−óch”, z serialu „Na dobre i na złe” a także z wielu znakomitych ról w Teatrze Telewizji, Teatrze 
Polskim we Wrocławiu oraz Teatrze Dramatycznym i Narodowym w Warszawie.

− Każdy z nas miał w swoim życiu momenty rezygnacji czy załamania − mówi Jolanta Fraszyńska. − Jednak depresja to nie jest stan 
emocjonalny, który mija. To choroba wymagająca pomocy specjalisty i wsparcia otoczenia. Trzeba o tym mówić − dodaje aktorka. 
− Trzeba zmienić sytuację, w której do większości osób cierpiących na depresję nie potrafimy dotrzeć a raczej to one nie potrafią  
dotrzeć do nas. 
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Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w ramach Forum Przeciw Depresji jest Ogólnopolski Dzień Otwarty  
Forum Przeciw Depresji, który odbędzie się 24 lutego w godzinach 11.00 − 16.00 w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Skie-
rowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, w szczególności depresją. Są to zarówno 
osoby chore, ich rodziny i bliscy, studenci psychologii lub medycyny a także media. W ramach Dnia Otwartego Forum Przeciw  
Depresji wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w otwartych wykładach tematycznych uznanych autorytetów 
w dziedzinie psychiatrii. W programie Dnia Otwartego znajdą się również dyżury lekarzy psychiatrów w specjalnie zaaranżowa-
nych gabinetach a także spotkanie z Jolantą Fraszyńską, Ambasadorem Kampanii Forum Przeciw Depresji. Cały dzień otwarta 
będzie także wystawa prac plastycznych nagrodzonych w konkursie na symbol pozytywnego przekazu dla osób zmagających się  
z depresją. Wszystkie osoby w całym kraju zachęcamy do odwiedzenia strony www.forumprzeciwdepresji.pl. A każdego, kto od-
czuwa potrzebę porozmawiania ze specjalistą − do skorzystania z Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. 

Antydepresyjny Telefon Zaufania 0�� 654 40 4�,
Jest czynny we wszystkie poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 − 20.00, w okresie poprzedzającym i podczas Dnia Otwartego 
Forum Przeciw Depresji (23 − 25.02.) będzie funkcjonował od godziny 9.00 do 21.00. Przy telefonie dyżurują lekarze psychiatrzy 
− specjaliści od leczenia depresji. Udzielają porad, wspierają chorych i ich rodziny. Nie stawiają diagnozy i nie leczą, bo nie da się 
tego zrobić przez telefon, służą jednak pomocą, wsparciem i doradzają, nie tylko osobom chorym, ale również tym, które jedynie 
podejrzewają, że mogą mieć depresję. 

Strona internetowa www.forumprzeciwdepresji.pl powstała z myślą o osobach chorych na depresję i tych, których bliscy lub zna-
jomi zmagają się z tą chorobą. Za jej pośrednictwem można nie tylko uzyskać wiele cennych informacji o objawach, przebiegu  
i sposobach leczenia depresji i wykonać indywidualny test ryzyka wystąpienia depresji.

− Zdajemy sobie sprawę, że osobom chorym na depresję trudno jest nie tylko skorzystać z wizyty u specjalisty, ale nawet wyjść z domu 
− mówi dr Katarzyna Urbańska z Servier Polska, przedstawiciel organizatora Forum Przeciw Depresji. − Dlatego mamy nadzieję,  
że dzięki stronie internetowej, która daje poczucie anonimowości, łatwiej będzie tym osobom przełamać pierwszą niechęć, by w konse-
kwencji podjąć leczenie. 

Jedną z form dotarcia do szerokiego grona odbiorców i uświadomienia, zwłaszcza młodym ludziom, jak ważne w zmaganiu się  
z depresją jest pozytywne nastawienie i wsparcie otoczenia, jest zorganizowany przez Forum Przeciw Depresji i Fundację Itaka 
konkurs plastyczny skierowany do młodych twórców (w tym uczniów szkół i studentów uczelni artystycznych). Jego tematem 
było opracowanie symbolu pozytywnego przekazu dla ludzi zmagających się z depresją. 
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Na konkurs nadesłanych zostało 229 prac z całej Polski. Jury, w składzie, którego znaleźli się przedstawiciele firmy Servier Polska  
i Fundacji Itaka, a także autorytety w dziedzinie psychiatrii (dr hab. n. med. Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej  
w Warszawie) i grafiki (Tomek Bagiński, ceniony grafik komputerowy, reżyser nominowanej do Oskara „Katedry”) wyłoniło  
zwycięzców konkursu. Nagrodę główną otrzymała Monika Krauze z Kostrzyna. 

Wyróżnienia: 
1. Marta Gebhardt z Krakowa
2. Grzegorz Wójcik z Lublina
3. Ewa Sobolewska z Warszawy
4. Jacek Chudy z Gliwic
5. Piotr Kisielewski z Mińska Mazowieckiego
6. Patrycja Rek z Warszawy 
7. Małgorzata Brodzińska z Jarosławia

Depresji, poważnej i bardzo często występującej choroby, nie wolno lekceważyć. Trzeba jednak pamiętać, że można ją wyleczyć, 
jeśli umie się zidentyfikować i rozpoznać u siebie jej objawy. Do tego potrzebna jest oczywiście wiedza na temat depresji i świa-
domość, że istnieje skuteczna terapia, choć leczenie może trwać długo. Właśnie, dlatego z inicjatywy firmy Servier i Fundacji 
Itaka powstało Forum Przeciw Depresji. 
 

Grupa Badawcza Servier, obecna w Polsce strukturalnie od 1992 roku, to największa, niezależna francuska firma farmaceu-
tyczna doskonale znana z działań o charakterze edukacyjnym propagujących profilaktykę zdrowotną wśród pacjentów. Servier  
Polska od kilku lat organizuje społeczne, bezpłatne akcje profilaktyczno−diagnostyczne o charakterze ogólnopolskim prowa-
dzone pod wspólnym hasłem „Servier w trosce o Twoje zdrowie”.

ITAKA − Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną w Polsce instytucją zajmującą się całościowo problemem zagi-
nięcia. Działa od 1999 roku, rocznie przyjmuje ok. 1000 zgłoszeń zaginięć. ITAKA wspiera poszukiwania zaginionych, udziela po-
mocy  ich rodzinom. Prowadzi programy prewencyjne skierowane do grup zagrożonych problemem zaginięcia: do młodzieży  
− „Nie uciekaj”, do ludzi chorych − „Depresja jest chorobą. Lecz depresję”.


