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Rozmowa z Jolantą Fraszyńską,

Ambasadorem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Forum Przeciw Depresji

Podobno osoba, która nigdy nie była w depresji ani nie miała w najbliższym otoczeniu nikogo chorego, nie potrafi sobie 
wyobrazić takiego stanu. 
To bardzo możliwe. Głównie dlatego, że w Polsce ciągle panuje przekonanie, że depresja nie jest chorobą.

No właśnie. Często słyszy się opinie, że depresja jest wymysłem ostatnich lat i przyszła do nas z Zachodu wraz z modą 
na posiadanie osobistego psychoanalityka. Że to, co nazywamy depresją jest zwykłym lenistwem i że wystarczy takiej 
osobie powiedzieć „weź się w garść”, „przestań się nad sobą użalać” a zły nastrój minie. 
Jeśli to depresja − to nie minie sama. Depresja nie jest stanem ducha. Jest chorobą, jednym z najczęściej występujących  
i najpoważniejszych schorzeń w świecie. 

Jakie grupy zawodowe lub społeczne narażone są na ryzyko zachoro-
wania na depresję?
W tym właśnie problem, że depresja nie wybiera. Cierpią na nią osoby  
prowadzące różny tryb życia, niezależnie od wieku, rasy, miejsca zamieszka-
nia, statusu majątkowego czy zawodowego. Nie jest prawdą, że na depre-
sję częściej zapadają osoby, które są w dołku finansowym lub uczuciowym,  
ludzie bezdomni czy bezrobotni. Równie często choroba atakuje osoby 
spełnione zawodowo, zamożne, określane mianem „człowieka sukcesu”. 

Jakie są objawy depresji?
Te podstawowe objawy to najczęściej obniżenie nastroju utrzymujące się 
przez większość dnia, w zasadzie niepodlegające wpływowi wydarzeń  
zewnętrznych i trwające co najmniej dwa tygodnie, utrata zainteresowań, 
zmniejszona energia, spadek zaufania lub szacunku do siebie połączony  
z poczuciem nadmiernej, a nieuzasadnionej winy, utrata łaknienia wraz ze 
zmianą wagi a w skrajnych przypadkach nawet powracające często myśli 
samobójcze. To oczywiście najczęstsze objawy depresji, trzeba jednak pa-
miętać, że mogą pojawić się inne, objawy, których, podobnie jak tych typo-
wych, lekceważyć nie wolno.



DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Agnieszka Dokowicz,

Account Manager
PRIMUM Public Relations

ul. Widok 8 (8 piętro), 00-023 Warszawa
tel. 022 / 690 67 50; tel. kom. 0 660 413 613

agnieszka.dokowicz@primum.pl- � -

Co zatem zrobić, gdy zauważa się objawy depresji?
Zwrócić się po pomoc do lekarza pierwszego kontaktu, psychiatry lub psychologa − w zależności od nasilenia dolegliwości.  
Nie zamykać się w sobie, nie czekać, aż zły nastrój minie, bo jeśli to depresja − to nie minie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo 
namówić osobę chorą na wizytę u lekarza. Dla niej problemem może być nawet wstanie z łóżka i umycie zębów. Między innymi 
dla takich osób z inicjatywy firmy Servier powstała strona internetowa www.forumprzeciwdepresji.pl Daje ona w pewnym sensie 
poczucie anonimowości, więc mam nadzieję, że ułatwi chorym przełamanie pierwszej niechęci i spowoduje podjęcie leczenia.

Forum Przeciw Depresji. Właśnie została Pani ambasadorem tej kampanii. Dlaczego zgodziła się Pani objąć tę funkcję? 
Propozycja objęcia funkcji Ambasadora Forum Przeciw Depresji przyszła do mnie w momencie wyjątkowym. Wśród moich bli-
skich są osoby zmagające się z tą chorobą. Jeżeli poprzez swoje zaangażowanie w tę kampanię będę mogła uświadomić wagę 
problemu i pomóc chorym ludziom − to mają Państwo odpowiedź, na pytanie, dlaczego. Zdobywam wiedzę i świadomość,  
że nie wolno bagatelizować tej choroby i że depresję trzeba leczyć. Bo można. 

Czy może nam Pani przybliżyć założenia Forum Przeciw Depresji?
Kampania społeczna FORUM PRZECIW DEPRESJI zorganizowana jest przez firmę Servier Polska przy współpracy z Fundacją 
Itaka. Kampania ma zasięg ogólnopolski i ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie depresji, uświadomienie społeczeństwu, 
że stanowi ona jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie i nie jest to stan, który mija, ale choroba, 
którą trzeba leczyć. Ma także pomóc przełamać opór i niechęć osób chorych i ich rodzin przed zgłoszeniem się do lekarzy, 
terapeutów i grup wsparcia. W ramach Forum Przeciw Depresji działa także Antydepresyjny Telefon Zaufania (22 654 40 41), 
przy którym dyżurują specjaliści z zakresu psychiatrii i psychologii a także wspomniana już przeze mnie strona internetowa  
www.forumprzeciwdepresji.pl Za jej pośrednictwem można nie tylko uzyskać wiele cennych informacji o objawach, prze-
biegu i sposobach leczenia depresji, ale również wykonać indywidualny test ryzyka wystąpienia objawów depresji i znaleźć 
specjalistyczny gabinet w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Jakie aktywności odbywają się w ramach Forum Przeciw Depresji?
W lutym obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W ramach tych obchodów, w sobotę, 24 lutego organizujemy 
Dzień Otwarty Forum Przeciw Depresji. Wszystkich Warszawiaków zachęcam do przyjścia do Centrum Prasowego Foksal w so-
botnie przedpołudnie. Będzie można wysłuchać otwartych wykładów uznanych autorytetów w dziedzinie psychiatrii i skorzystać 
z bezpłatnych dyżurów lekarzy specjalistów. Tych z Państwa, którzy nie będą mogli pojawić się na Foksal, zachęcam do odwie-
dzenia strony www.forumprzeciwdepresji.pl a każdego, kto odczuwa potrzebę porozmawiania ze specjalistą − do skorzystania  
z Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. Właśnie zakończył się też konkurs plastyczny na symbol pozytywnego przekazu dla osób 
zmagających się z depresją. Przyszło wiele wspaniałych prac autorstwa − co szczególnie cieszy − ludzi młodych. Gorąco polecam 
odwiedzenie wystawy nagrodzonych prac. Można je obejrzeć w Internecie na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl


